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Про організацію найближчих етапів вступної компанії у 2020 році 

Головував Янків М.Д. 
Заступники голови комісії Миронюк В.М. 

Стадник М.Є. 
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Бойчишин З.М.  

Гринюк І.Л.                
Бучило Я.І.          

Іванів В.В.                  
Павлось О.Р.    

Відповідальний секретар Дах М.І. 
Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 

 

 

 

 

1. Розглянуто і рекомендовано для затвердження Вченій раді Львівського інституту 
менеджменту пакетів документів, необхідних для проведення вступної кампанії 
2020 року, розроблені головами предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 
комісій: 

- Програма вступного іспиту з «Української мови та літератури» для здобуття ступеня 
бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові завдання, 
Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді вступника (Шевчук Н.В.); 

- Програма вступного іспиту з «Математики» для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 
критерії оцінювання відповіді вступника (Семак С.С.); 

- Програма вступного іспиту з «Історії України» для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 
критерії оцінювання відповіді вступника (Ганаковська О.Л.); 

- Програма вступного іспиту з «Іноземної мови» для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 
критерії оцінювання відповіді вступника (Ковалик С.Я.); 

- Програма вступного іспиту з «Географії» для здобуття ступеня бакалавра за галуззю 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 
критерії оцінювання відповіді вступника (Ровенчак І.І.); 



- Програма співбесіди з «Української мови та літератури» для здобуття ступеня 
бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти (Шевчук Н.В.); 

- Програма співбесіди з «Математики» для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» 
на основі повної загальної освіти (Семак С.С.); 

- Програма співбесіди з «Історії України» для здобуття ступеня бакалавра за галуззю 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти (Ганаковська О.Л.);  

- Програма співбесіди з «Іноземної мови» для здобуття ступеня бакалавра за галуззю 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» на основі повної загальної освіти (Ковалик С.Я.); 

- Програма співбесіди з «Географії» для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» 
на основі повної загальної освіти (Ровенчак І.І.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 075 «Маркетинг» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;  Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 
критерії оцінювання відповіді вступника (Войцеховський В.Б.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; Тестові завдання, 
Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді вступника (Войцеховський В.Б.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 075 «Маркетинг» на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; Тестові завдання, 
Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді вступника (Войцеховський В.Б.); 

- Програма фахового вступного випробування з «Основ менеджменту» для вступників 
для здобуття ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» 
та «Бізнес-адміністрування»;  Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання 
відповіді вступника (Войцеховський В.Б.); 

- Програма вступного випробування з «Іноземної мови» для вступників для здобуття 
ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-

адміністрування»;  Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді 
вступника (Ковалик С.Я.); 

- Програма додаткового вступного випробовування у формі співбесіди для вступників 
на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів за галуззю знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій та 
адміністрування) на основі диплому бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом) (Янків М.Д.); 




