
 Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 24 

Засідання Приймальної комісії 

19 вересня 2017 року 

 

_____________________________________________________________________________ 

Завершення прийому заяв і документів для здобуття ступеня бакалавра та магістра 

Головував Янків М.Д. 

Заступник голови комісії Миронюк В.М.  

Присутні члени комісії Даниленко Н.Б. 

Семак С.С. 

Ковалик С.Я. 

Вареник В.А. 

Кульчицький І.В. 

Гнилянська О.В. 

Ткач В.-Ю.Ю. 

Андрусейко С.Ю. 

Павлось О.Р. 

Відповідальний секретар Стадник М.Є. 

Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 
 

1. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році завершити 

прийом заяв і документі від вступників на заочну форму навчання на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня 

бакалавра (ІІ/ІІІ курс) спеціальності 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг»; 

2. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році завершити 

прийом заяв і документі від вступників на денну та заочну форму навчання на основі 

базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 

«Менеджмент» (Менеджмент організацій та адміністрування) галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»; 

3. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році завершити 

прийом заяв і документі від вступників на денну форму навчання на основі базової 

та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 

«Менеджмент» (Бізнес-адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»; 

4. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році здійснити 

обчислення середніх балів документів про освіту вступників на заочну форму 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для 

здобуття ступеня бакалавра (ІІ/ІІІ курс) спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування»; перевести обчислені середі бали 

документів про освіту у 200-бальну шкалу; внести відповідні обчислення до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти; 

5. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році здійснити 

обчислення середніх балів документів про освіту вступників на денну та заочну 

форми навчання на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і 

адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування; перевести 
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обчислені середі бали документів про освіту у 200-бальну шкалу; внести відповідні 

обчислення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти; 

6. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2017 році здійснити 

обчислення середніх балів документів про освіту вступників на денну форму 

навчання на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування) галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»; перевести обчислені середі бали документів про 

освіту у 200-бальну шкалу; внести відповідні обчислення до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти; 

7. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня бакалавра (ІІІ курс) спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутої за основною спеціальністю 

(напрямом підготовки), за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, прийнято 

рішення про допуск до вступних фахових випробувань абітурієнтів згідно з 

Додатком 1 цього Протоколу з подальшим оприлюдненням відповідного списку 

вступників; 

8. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за основною 

спеціальністю (напрямом підготовки), за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, 

прийнято рішення про допуск до вступних фахових випробувань абітурієнтів згідно 

з Додатком 2 цього Протоколу з подальшим оприлюдненням відповідного списку 

вступників; 

9. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на денну форму 

навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес- 

адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі базової 

та повної вищої освіти, здобутої за основною спеціальністю (напрямом підготовки), 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, прийнято рішення про допуск до 

вступних фахових випробувань абітурієнтів згідно з Додатком 3 цього Протоколу з 

подальшим оприлюдненням відповідного списку вступників; 

10. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня бакалавра (ІІ курс) спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за 

рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, прийнято рішення про допуск до 

співбесіди абітурієнтів згідно з Додатком 4 цього Протоколу з подальшим 

оприлюдненням відповідного списку вступників; 

11. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, 

прийнято рішення про допуск до співбесіди абітурієнтів згідно з Додатком 5 цього 

Протоколу з подальшим оприлюдненням відповідного списку вступників; 

12. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на денну форму 

навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес- 

адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі базової 

та повної вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за 

рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, прийнято рішення про допуск до 





Додаток 1 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

001 Луцків Любов Ярославівна 

 

 

 

 

Додаток 2 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

001 Балко Григорій Васильович 

003 Гріджак Роман Миколайович 

 

 

 

 

Додаток 3 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

001 Гладун Надія Любомирівна 

 

 

 

 

Додаток 4 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

001 Штипук Богдан Михайлович 

002 Об'єздчиков Олег Сергійович 

 

 

 

 

Додаток 5 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

002 Балюк Іванна Василівна 

004 Ковалик Роман Романович 
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Додаток 6 

До Протоколу № 24  

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2017 року 

 

Шифр  Прізвище, ім’я, по-батькові 

002 Шафірко Мар’яна Володимирівна 

 


