
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ДЕКАНА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

№ 22 від 21.02.2022 р. 
 

Деканат економічного факультету відповідно до Положення «Про порядок 
переведення студентів на вакантні місця державного замовлення» повідомляє про 
кількість вакантних місць державного замовлення за рівнями, курсами та 
спеціальностями (освітніми програмами). 

 

Рівень освіти Курс 
Спеціальність  

(освітня програма) 

Кількість 
вакантних 

місць 
Перший 
(бакалаврський) 

1 Економіка (Бізнес-економіка) 1 

Перший 
(бакалаврський) 

2 Економіка (Економічна кібернетика) 1 

Перший 
(бакалаврський) 

2 
Менеджмент (Менеджмент організацій і 
адміністрування) 

1 

Перший 
(бакалаврський) 

2 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

2 

Перший 
(бакалаврський) 

2 Фінанси, банківська справа та страхування 1 

Перший 
(бакалаврський) 

3 Економіка (Бізнес-економіка) 1 

Перший 
(бакалаврський) 

3 Економіка (Міжнародна економіка) 2 

Перший 
(бакалаврський) 

3 Фінанси, банківська справа та страхування 1 

Перший 
(бакалаврський) 

3 Маркетинг 1 

Перший 
(бакалаврський) 

4 Економіка (Економічна кібернетика) 1 

Перший 
(бакалаврський) 

4 Економіка (Міжнародна економіка) 1 

Перший 
(бакалаврський) 

4 Фінанси, банківська справа та страхування 2 

Перший 
(бакалаврський) 

4 Маркетинг 2 

Другий 
(магістерський) 

1 Економіка (Бізнес-економіка) 1 

Другий 
(магістерський) 

1 Економіка (Економічна кібернетика) 1 

Другий 
(магістерський) 

1 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 1 

Другий 
(магістерський) 

1 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

2 

Другий 
(магістерський) 

1 
Комп’ютерні науки (Консолідована 
інформація) 

1 

 



Студенти, які претендують на переведення на навчання за кошти державного 
замовлення, повинні до 25.02.2022 р. подати в деканат (кімната 206) такі документи: 

 особисту заяву на ім’я ректора Університету (бланк заяви додається); 
 копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій 

(за наявності); 
 довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів 

сім’ї (за необхідності); 
 копії документів, що підтверджують активну участь студента у 

науковому, громадському або спортивному житті: грамоти, дипломи, 
подяки, нагороди тощо (за наявності); 

 у разі неможливості подання заяви і документів особисто у зв'язку з 
карантином, їх скановані копії потрібно надсилати на таку електронну 
пошту metodist_206@ukr.net. Після надсилання документів потрібно 
обов'язково перевірити їх отримання методистами деканату за номером 
телефону 0322394313 або 0678834061. 

 
 
 
 
В.о. декана економічного факультету   Ростислав МИХАЙЛИШИН 



Ректорові 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

члену-кореспонденту НАН України 

професору Володимиру МЕЛЬНИКУ 

 

студента (-ки)  курсу______  

групи   ________________ 

                                                                
(форма здобуття освіти) 

___________________________________ 
(факультет) 

       _ 
(прізвище. ім’я, по батькові студента)  

__________________________________ 
             Тел.: 

 

 

Заява 

про переведення на навчання за кошти державного бюджету 

 

 

 Прошу Вас перевести мене на навчання за кошти державного бюджету на вільне 

державне місце  у зв’язку з успішним навчанням. 

    
 

 

 

 

 

«____»___________202__р.          
(дата подання заяви)               (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 
 

 

Декан     «___»_____ 202_ р.        
        (назва факультету)    (дата)                         (підпис)          (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
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«До наказу» 

 

Проректор _________________ 
Підпис 

 

 «______» ________ 202_ р.  
дата                        

 


