
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Львівський  торговельно-економічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2022 року №603/03

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський торговельно-економічний 
університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 2022 року, 
протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 11 арк.

Ректор Петро КУЦИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

051 Економіка Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10877020 974614
Маєвський Юрій Ігорович 125104 E16 02.07.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0445195 Міжнародна 
економіка

143,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10495527 989530
Чулков Владислав Юрійович 024650 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0200483 Фіскальне та 
митне 
адміністрування

118,500

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

073 Менеджмент Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11087024 100134
3

Обервенець Микола Володимирович 078520 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0252568 Менеджмент 140,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

075 Маркетинг Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11323419 100252
1

Борков Артур Олександрович 071267 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0346031 Маркетинг 147,500

2 10693363 100252
1

Кізима Олеся-
Володимира

Зіновіївна 042047 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0116083 Маркетинг 159,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10874106 100010
7

Барабаш Валерій Олександрович 066595 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0194290 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

157,000

2 11072783 100010
7

Вашкевич Богдан Ігорович 011619 E22 30.05.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0181958 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

131,500

3 11264983 100010
7

Лось Михайло Романович 083403 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0346027 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

143,000

4 11072085 100010
7

Радловський Андрій Анатолійович 011607 E22 30.05.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0331069 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

180,500

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10862861 101007
8

Козак Максим Юрійович 068951 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0176561 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

158,000

2 11152088 101007
8

Шварц Олексій Володимирович 037825 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338338 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

171,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

122 Комп'ютерні науки Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10498829 998206
Баїк Руслан Тарасович 028914 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0091168 Комп'ютерні 
науки

109,500

2 10486855 998206
Габа Іван Степанович 028911 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0091930 Комп'ютерні 
науки

110,000

3 10475208 998206
Гринчак Владислав Орестович 024762 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0254552 Комп'ютерні 
науки

137,500

4 10476820 998206
Йордан Данило Остапович 028909 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0092295 Комп'ютерні 
науки

165,500

7



5 10480801 998206
Копитко Ростислав Михайлович 028910 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0252525 Комп'ютерні 
науки

112,500

6 10632754 998206
Левкович Юрій Віталійович 028972 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0092325 Комп'ютерні 
науки

125,500

7 10666668 998206
Пилипович Максим Сергійович 076877 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0166509 Комп'ютерні 
науки

132,000

8 10552334 998206
Семащук Володимир Васильович 032061 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0123092 Комп'ютерні 
науки

164,000

9 10500870 998206
Троян Максим Євгенович 029010 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0091043 Комп'ютерні 
науки

167,500

10 10550088 998206
Федик Роман Назарович 029011 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0091110 Комп'ютерні 
науки

142,000

11 10596655 998206
Чабан Руслан Віталійович 083384 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0235280 Комп'ютерні 
науки

116,500

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

241 Готельно-ресторанна справа Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10853722 101016
1

Кравчишин Роман Романович 079653 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0281817 Готельно-
ресторанна 
справа

148,000

2 11056863 101016
1

Левінський Данило Ярославович 017750 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148248 Готельно-
ресторанна 
справа

125,500

3 11153228 101016
1

Шварц Олександр Володимирович 037826 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338343 Готельно-
ресторанна 
справа

157,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

242 Туризм Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10698156 107106
7

Жовтанський Святослав Віталійович 062143 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0282743 Медичний та 
оздоровчий 
туризм

142,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 603/03

292 Міжнародні економічні відносини Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10946676 102709
4

Прудченко Володимир Володимирович 075611 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0262799 Міжнародні 
економічні 
відносини

145,500
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