ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та
наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік,
який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на
спеціальності та форми навчання відповідно, за якими воно сформовано
Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші
державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки
предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються
формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку
наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні
спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються
формування та розміщення державного замовлення.
Прийом на навчання за державним замовленням для здобуття ступенів
магістра та доктора філософії у відокремлених структурних підрозділах
університету, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж
місцезнаходження закладу вищої освіти, не проводиться.
3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти за галузями знань 14 «Електрична інженерія», 17 «Електроніка
та телекомунікації», спеціальностями (предметними спеціальностями,
спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
ступеня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», визначається загалом для
всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного
замовника, окремо за формами навчання, а його розподіл між конкурсними
пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного
розміщення державного замовлення.
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним
замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними
(регіональними)
замовниками
за
спеціальностями
(предметними
спеціальностями, спеціалізаціями) та формами навчання, а його розподіл між
закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти
здійснюють самостійно.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на закриті
(фіксовані) та відкриті конкурсні пропозиції визначається університетом у
межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за
формами навчання та загальним (максимальним) обсягом державного
замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого
державного замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за
формами навчання.

5. Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих)
конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного замовлення та
кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних
пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для закритих (фіксованих) та
відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, обсяг
прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному
веб-сайті закладу вищої освіти після отримання необхідної інформації від
державного замовника.

