
 

Львівський інститут менеджменту 
Протокол № 26 

Засідання Приймальної комісії 
22 вересня 2021 року 

________________________________________________________________________________ 
Завершення прийому заяв і документів для здобуття ступеня бакалавра та допуск 

абітурієнтів до вступних випробувань 
 

Головував Янків М.Д. 

Заступники голови комісії Миронюк В.М. 

Стадник М.Є. 

Присутні члени комісії Гнилянська О.В.  

Даниленко Н.Б.  

Думич Н.Б. 

Семак С.С.   

Ковалик С.Я.    

Вареник В.А.     

Кульчицький І.І.  

Гринюк І.Л.                

Борщевська О.В.          

Іванів В.В.                  

Павлось О.Р.    

Відповідальний секретар Дах М.І. 

Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 
 

 

 
 

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

товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2021 році, завершити прийом заяв на 

заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» та 

075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти.  
2. Допустити до участі у конкурсі на основі повної загальної освіти вступників за 

спеціальністю 073 Менеджмент (Додаток А) та 075 Маркетинг (Додаток Б). 
3. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне 

товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2021 році, завершити прийом заяв і 

документів на заочну форму навчання на другий та третій курс з нормативним терміном 

навчання для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» та 

075 «Маркетинг» на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший 

бакалавр».  

4. Відмінити вступні фахові випробування для осіб, які вступають до Інституту на 

заочну форму навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 

075 «Маркетинг» на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший 

бакалавр», здобутого за основною та іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за 

відсутності таких осіб. 

5. Відмінити вступні фахові випробування для осіб, які вступають до Інституту на 

заочну форму навчання на третій курс для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 

075 «Маркетинг» на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший 

бакалавр», здобутого за основною та іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за 

відсутності таких осіб. 
6. На підставі поданих заяв та документів абітурієнтів для вступу на заочну форму 

навчання на другий курс з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра 
спеціальності 073 «Менеджмент» на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», 





 

Додаток А 

 

Рейтинговий список абітурієнтів  

 на заочну форму навчання на перший курс  

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

 

 

 

№ п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

1 Дзьоба Орест Петрович 142,8 

 

8,7 

2 Гот Софія Андріївна 120,768 

 

7,5 

3 

Мельник Марта 

Володимирівна 117,096 

 

6 

 

 

 



 

 

Додаток Б 

 

Рейтинговий список абітурієнтів  

на заочну форму навчання на перший курс  

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти 

спеціальності 075 «Маркетинг»  

 

 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній бал 

документа 

про освіту 

1 

Маковецький Роберт-Георгій 

Вікторович 126,99 

 

7,3 

2 Мельник Марта Володимирівна 117,096 

 

6 

 

 



 

 

Додаток В 

 

Список абітурієнтів  

для вступу на заочну форму навчання на другий курс  

з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра  

спеціальності 073 «Менеджмент»  

на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

 

1. Ріпка Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток Г 

 

Список абітурієнтів  

для вступу на заочну форму навчання на третій курс  

з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра  

спеціальності 073 «Менеджмент»  

на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

 

1. Сайкін О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 


