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

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  економіки  і  технологій 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «26» вересня 2022 року №430-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет економіки і 
технологій у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 2022 року, 
протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 7 арк.

В.о ректора Андрій ШАЙКАН
(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

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 430-ст

051 Економіка Державна Магістр 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 11116595 101616
4

Юдін Роман Світозарович 053317 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Економіка 137,500

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

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 430-ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 11115836 101616
8

Бай Олександр Валерійович 10529048 KB 30.06.1998 
Диплом спеціаліста

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

145,000

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

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 430-ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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 11456765 101617
0

Моць Євгеній Олександрович 014284 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Менеджмент 155,000

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

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 430-ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 11118786 101617
6

Іванісеня Сергій Олександрович 36977151 HP 27.06.2009 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

127,500

2 11120212 101617
6

Качан Вадим Олегович 058173 M20 28.02.2020 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

149,500

3 11479016 101617
6

Котар Денис Вікторович 049641 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

120,000

4 11542433 101617
6

Котар Ігор Вікторович 33270810 CK 01.04.2008 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

116,500

4



5 11120717 101617
6

Савталян Тігран Гагікович 028386 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

148,500

6 11117470 101617
6

Сіренко Юрій Анатолійович 10610626 HP 26.06.1998 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

150,500

7 11022912 101617
6

Сусідко Микола Володимирович 094970 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

132,500

8 11118558 101617
6

Удовіченко Кирило Володимирович 43270997 HP 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

135,000

9 11469567 101617
6

Янчук Олег Олександрович 141166 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

135,000

5
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 430-ст

292 Міжнародні економічні відносини Державна Магістр 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 11447342 101617
8

Баличев Олег Ігорович 187512 M19 28.12.2019 
Диплом магістра

Міжнародні 
економічні 
відносини

150,500

2 11488797 101617
8

Кравченко Андрій Володимирович 146573 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Міжнародні 
економічні 
відносини

125,000

3 11560715 101617
8

Пугачов Едуард Юрійович 45180157 HP 20.06.2013 
Диплом спеціаліста

Міжнародні 
економічні 
відносини

129,000

4 11488684 101617
8

Скопцов Євген Валерійович 37134213 HP 30.06.2009 
Диплом магістра

Міжнародні 
економічні 
відносини

136,000

6



5 11544990 101617
8

Шаблій Артем Валерійович 005826 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Міжнародні 
економічні 
відносини

119,000

7


