
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання приймальної комісії 

Приватної Установи “Університет «Київська Школа Економіки» 

 

м. Київ                                                                                                         від 10 серпня 2022 р. 

 

Присутні: голова приймальної комісії Брік Т.Д., відповідальний секретар приймальної комісії 

Шевченко Г.М., заступник відповідального секретаря Кіяшко С.О., члени комісії: Стадний 

Є.А., Бізяєв В.І., Дробот А.О., Закревський А.В., Кунцевич Ю.О., Нів`євський О.В.; 

уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

Плічко В.В., голова відбіркової комісії Павленко А.В., відповідальний секретар відбіркової 

комісії Яровий Д.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про допуск до конкурсного відбору заяв осіб, зазначених у Додатку №1 до цього 

Протоколу. 

2. Про розгляд документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території, що беруть участь у конкурсі за 

квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, згідно Додатку 2 до 

цього Протоколу. 

3. Про поновлення осіб на 2-й курс освітньої програми «Економіка бізнесу та фінансів» 

спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, зазначених у 

Додатку №3 до цього Протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевченко Г.М., з питанням щодо 

допуску до участі у конкурсному відборі заяв осіб, зазначених у Додатку №1 до цього 

Протоколу. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Допустити до участі у конкурсному відборі заяви осіб, зазначених у Додатку №1 до 

цього Протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевченко Г.М., про розгляд документів 

від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди. У результаті перевірки документів було встановлено 

факт наявності підстав для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі 

за квотою-2, згідно Додатку 2 до цього Протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2. Підтвердити спеціальні умови участі у конкурсному відборі за квотою-2 на підставі 
наданих документів від вступників, згідно Додатку 2 до цього Протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Голову відбіркової комісії Павленко А.В., з питанням про поновлення осіб на 2-й курс 
освітньої програми «Економіка бізнесу та фінансів» спеціальності 051 Економіка 



другого (магістерського) рівня вищої освіти, зазначених у Додатку №3 до цього 
Протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3. Поновити з 10 серпня 2022 року на 2-й курс денної форми з нормативним терміном 
навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за спеціальністю 051 
Економіка (освітня програма "Економіка бізнесу та фінансів") осіб, зазначених у 
Додатку №3 до цього Протоколу. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

Голова приймальної комісії Тимофій БРІК 
  
  

Відповідальний секретар  
приймальної комісії 

Георгій ШЕВЧЕНКО 

 


