
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
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Н А К А З 
 

        "28" грудня  2021 р.  № 259 /01      

┌                                                                         ┐                                                            ┐ 

      Про склад приймальної комісії 

  для набору студентів на навчання до 

Львівського торговельно-економічного 

          університету в 2022 році 

  

Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15 

жовтня 2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2021 

року № 1098, Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-

економічного університету в 2022 році та Положення про приймальну комісію 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Приймальну комісію для набору студентів на навчання до Львівського 

торговельно-економічного університету в 2022 році затвердити у такому складі: 

 

1.1. Куцик П. О. - ректор університету, професор, д.е.н., голова комісії. 

1.2. Барна М. Ю. - перший проректор, професор, д.е.н., заступник голови 

комісії. 

1.3. Семак Б. Б. - проректор з наукової роботи, професор, д.е.н., заступник 

голови комісії. 

1.4. Бойко Р. В. - доцент, к.е.н., відповідальний секретар комісії. 

1.5. Федорова О.С. - уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв. 

1.6. Давидович О.Я. - доцент, к.т.н., заступник відповідального секретаря з 

денної і заочної форм навчання для здобуття ступеня бакалавра. 

1.7. Гирка О.І. - доцент, к.т.н., заступник відповідального секретаря з денної 

і заочної форм навчання для здобуття ступеня магістра. 

1.8. Герасименко Т. О. - директор інституту економіки та фінансів, доцент, 

к.е.н., член комісії. 



1.9. Полякова Ю. В. - декан факультету міжнародних економічних відносин 

та інформаційних технологій, професор, д.е.н., член комісії. 

1.10. Котуха О. С. - декан юридичного факультету, професор, к.ю.н., член 

комісії. 

1.11. Гаврилишин В. В. - декан факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування, доцент, к.т.н., член комісії. 

1.12. Оверко Г. Я. - завідувач кафедри господарського права та процесу, 

доцент, к.ю.н., член комісії. 

1.13. Михальський Ю. В. - завідувач кафедри історії і психології, доцент, 

к.і.н., член комісії. 

1.14. Воронко Р. М. - завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, професор, д.е.н., член комісії. 

1.15. Трут О. О. - завідувач кафедри менеджменту, професор, д.е.н., член 

комісії. 

1.16. Міщук І. П. - завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, 

професор, д.е.н., член комісії. 

1.17. Басій Н. Ф. - завідувач кафедри маркетингу, доцент, к.е.н., член комісії. 

1.18. Тімченко О. П. - голова профкому працівників університету, професор, 

д.філ.н., член комісії. 

1.19. Мельниченко Л. Б. - голова студентської Ради університету, член 

комісії. 

 

2. Приймальній комісії у своїй роботі суворо дотримуватися Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу України, Положення про 

приймальну комісію Львівського торговельно-економічного університету, Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому на 

навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2022 році. 

 

 

 

 

Ректор                                                        П. О. Куцик 
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