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1. Розгляд заяв вступників денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

2. Розгляд заяв вступників заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

3. Розгляд заяв вступників денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

4. Розгляд заяв вступників заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

 

1. УХВАЛИЛИ: Допустити вступників денної форми навчання, поданих 

для здобуття ступеня бакалавра до участі у конкурсному відборі згідно з 

журналами реєстрації вступників (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). Відмовити в участі в конкурсному відборі вступникам 

денної форми навчання у відповідності до п. 10 розділу 7 Правил прийому, 

конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може 

бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 "Право", 29 

"Міжнародні економічні відносини" у відповідності до журналів реєстрації 

вступників спец. "Право" - 2 особи, спец. "Міжнародні економічні відносини" 

ОП "Міжнародні економічні відносини" - 1 особа, спец. "Міжнародні 

економічні відносини" ОП Міжнародний бізнес - 1 особа (голосували: “за” – 18, 

“проти” – немає, “утримались” – немає). 

2. УХВАЛИЛИ: Допустити вступників заочної форми навчання, поданих 

для здобуття ступеня бакалавра до участі у конкурсному відборі згідно з 

журналами реєстрації вступників (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає. Відмовити в участі у конкурсному відборі вступнику 

заочної форми навчання у відповідності до п. 2 розділу 2 Правил прийому для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю "Право" при вступі на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи не можуть прийматись на 

2 курс, згідно стандарту вищої освіти бакалавра за спеціальністю "Право", у 

відповідності до журналів реєстрації вступників спеціальність "Право" - 1 

особа. Відмовити в участі в конкурсному відборі вступникам заочної форми 

навчання у відповідності до п. 10 розділу 7 Правил прийому, конкурсний бал 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 

140 балів для спеціальностей галузей знань 08 "Право", 29 "Міжнародні 

економічні відносини" у відповідності до журналів реєстрації вступників спец. 

"Право" - 1 особа (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” – 

немає). 

3. УХВАЛИЛИ: Допустити вступників денної форми навчання, поданих 

для здобуття ступеня магістра до участі у вступних випробуваннях згідно з  

 



 


