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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «20» вересня 2022 року №124С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «20» вересня 
2022 року, протокол № 53,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 3 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 124С-22

051 Економіка Приватна 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 11201882 106977
1

Демиденко Анастасія Павлівна 161185 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0029361 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

159,500

2 11305550 106977
1

Кріт Олександра Миколаївна 189213 B22 15.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0004302 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

161,000

3 11456406 106977
1

Марінченко Сергій Олександрович 084153 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0001407 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

183,000

4 11177445 106977
1

Мурзак Аріна Олександрівна 156653 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0034786 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

165,000

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 124С-22

051 Економіка Приватна 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 11313703 106941
4

Лозовицька Ольга Ігорівна 160655 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0021291 Економічний 
аналіз

185,500

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 124С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11594885 106979
7

Бучацький Станіслав Олександрович 47776970 BK 31.12.2014 
Диплом магістра

2022р. - 0041279 Публічна 
політика та 
врядування

151,500

2 11489864 106979
7

Гордійчук Богдана Валеріївна 074828 B21 28.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023815 Публічна 
політика та 
врядування

180,000

3 11610488 106979
7

Ковальова Крістіна Володимирівна 189226 B22 15.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000891 Публічна 
політика та 
врядування

174,500

3



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «20» вересня 2022 року №125С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «20» вересня 
2022 року, протокол №53,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 125С-22

051 Економіка Приватна 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 11614183 106941
4

Сеттаров Редван Музеінович 096339 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2022р. - 0011870 Економічний 
аналіз

176,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «19» вересня 2022 року №123С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «19» вересня 
2022 року, протокол № 52,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «19»  вересня 2022 року 
№ 123С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11517343 106979
7

Деніс Олександр Володимирович 45646160 KB 01.07.2013 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044014 Публічна 
політика та 
врядування

171,000

2 11472178 106979
7

Максименко Альона Сергіївна 073709 B19 05.07.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043805 Публічна 
політика та 
врядування

175,000

3 11505420 106979
7

Шварцкоп Вікторія Валеріївна 106475 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023253 Публічна 
політика та 
врядування

153,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «16» вересня 2022 року №120С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «16» вересня 
2022 року, протокол № 51,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 2 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «16»  вересня 2022 року 
№ 120С-22

051 Економіка Приватна 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 11381057 109251
6

Тіщенко Олександр Ігорович 131394 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Урбаністика та 
розвиток 
територій

188,000

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «16»  вересня 2022 року 
№ 120С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11443841 106979
7

Борисенко Марина Олександрівна 152992 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044042 Публічна 
політика та 
врядування

164,000

2 11422804 106979
7

Куліковська Катерина Костянтинівна 064107 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0012065 Публічна 
політика та 
врядування

135,500

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «15» вересня 2022 року №116С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «15» вересня 
2022 року, протокол № 50,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «15»  вересня 2022 року 
№ 116С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11441597 106979
7

Оліфір Костянтин Миколайович 47484530 KB 30.06.2014 
Диплом магістра

2022р. - 0038731 Публічна 
політика та 
врядування

147,500

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «15» вересня 2022 року №117С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «15» вересня 
2022 року, протокол № 50,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «15»  вересня 2022 року 
№ 117С-22

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 11598645 110560
7

Сайар Серпіль Мустафа 53252522 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0022700 Бізнес-економіка 163,700

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2022 року №113С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 
2022 року, протокол № 49,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 113С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11489674 106979
7

Мельничук Дмитро Миколайович 074829 B21 28.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023799 Публічна 
політика та 
врядування

180,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2022 року №112С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 
2022 року, протокол № 49,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 112С-22

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 11568587 110560
7

Скульська Тетяна Дементіївна 53515729 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0124734 Бізнес-економіка 152,500

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «13» вересня 2022 року №111С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «13» вересня 
2022 року, протокол № 48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

Т.в.о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2022 року 
№ 111С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11254262 106979
7

Ященко Неллі Леонідівна 075012 M19 31.05.2019 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

171,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «12» вересня 2022 року №109С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 
2022 року, протокол № 47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 2 арк.

Т. в. о. ректора Єгор СТАДНИЙ
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 109С-22

051 Економіка Приватна 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 11222857 106941
4

Величко Данило Валерійович 124474 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0018886 Економічний 
аналіз

169,500

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 109С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11383134 106979
7

Некрасов Андрій Олегович 47484735 KB 30.06.2014 
Диплом магістра

2022р. - 0029535 Публічна 
політика та 
врядування

191,500

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №107С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 
2022 року, протокол № 46,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 1 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 107С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11305295 106979
7

Ліушан Максим Олександрович 060838 M15 31.12.2015 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

188,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «08» вересня 2022 року №105С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «08» вересня 
2022 року, протокол № 45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 1 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 105С-22

121 Інженерія програмного забезпечення 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 11353027 107071
8

Гавриловський Данило Андрійович 53089914 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0212017 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

162,400

1



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №103С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 
2022 року, протокол № 44,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 3 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 103С-22

051 Економіка Приватна 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 11143772 106941
4

Бобир Денис Ігорович 218704 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0041449 Економічний 
аналіз

177,500

2 11147351 106941
4

Горошко Наталія Сергіївна 030052 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0010594 Економічний 
аналіз

184,000

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 103С-22

051 Економіка Приватна 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 11144465 106977
1

Ваннік Мілан Едуардович 042296 B22 24.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023254 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

163,000

2 11446936 106977
1

Згуровський Ярослав Юрійович 053621 M22 26.06.2022 
Диплом магістра

2022р. - 0026407 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

175,000

3 11245993 106977
1

Котов Володимир Володимирович 106096 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033193 Економіка 
бізнесу та 
фінансів

176,000

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 103С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11352436 106979
7

Драженко Алевтина Сергіївна 43516609 BK 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

Публічна 
політика та 
врядування

118,000

2 11331947 106979
7

Медведь Яна Сергіївна 003602 M15 28.06.2015 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

127,000

3 11047979 106979
7

Мостова Єлизавета Андріївна 065179 M20 29.02.2020 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

177,000

4 11094209 106979
7

Сірман Герман Андрійович 080180 M21 24.12.2021 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

191,500

3



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «06» вересня 2022 року №101C-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 
2022 року, протокол № 43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 2 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 101C-22

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 11218634 107076
1

Гула Даниїл Олексійович 52601430 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0200637 Бізнес-економіка 162,500

2 11063825 107076
1

Рудницький Юрій Віталійович 52477353 PH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0224442; 2022р. - 
0336521

Бізнес-економіка 184,200

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 101C-22

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 10923816 109232
8

Чорний Костянтин Анатолійович 53025603 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0026141 Бізнес-економіка 164,900

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №98С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 
2022 року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 6 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 98С-22

051 Економіка Приватна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11082487 107076
1

Буригіна Христина Віталіївна 53079857 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290173 Бізнес-економіка 193,000

2 11236803 107076
1

Кисельова Владислава Ярославівна 51253885 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0440203 Бізнес-економіка 190,250

3 11071106 107076
1

Мотренко Аста Сергіївна 53156497 CM 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0158837 Бізнес-економіка 194,500

1



4 10639293 107076
1

Полозов Данило Володимирович 53515063 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0120181 Бізнес-економіка 193,700

5 11361080 107076
1

Сажина Олена Русланівна 53521346 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0460412 Бізнес-економіка 195,900

6 10876564 107076
1

Тригуб Анна Юріївна 52517168 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0346055 Бізнес-економіка 194,700

7 11302747 107076
1

Чорноморець Варвара Юріївна 53209585 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290803 Бізнес-економіка 197,900

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 98С-22

051 Економіка Приватна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10725924 107076
0

Платоновська Владислава Олегівна 53219152 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065547 Економіка і 
великі дані

188,700

2 11390407 107076
0

Тарасенко Олексій Вікторович 51318373 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0063283 Економіка і 
великі дані

190,125

3 11368533 107076
0

Тищенко Софія Сергіївна 53393056 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0279767 Економіка і 
великі дані

200,000

3



4 10821270 107076
0

Ткачук Богдан Андрійович 53172788 XM 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100740 Економіка і 
великі дані

198,000

5 11038086 107076
0

Яковенко Богдан Станіславович 53106210 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0148197 Економіка і 
великі дані

197,900

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 98С-22

121 Інженерія програмного забезпечення Приватна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10606120 107071
8

Бенях Левко Михайлович 53445323 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0150791 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

193,300

2 11346748 107071
8

Єлова Єкатерина Сергіївна 52602714 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0350039 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

192,000

3 11158745 107071
8

Мала Ярослава Олегівна 52930076 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0165021 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

191,000

5



4 11361320 107071
8

Новак Антоніна Ігорівна 51342997 PH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0335531 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

196,000

5 11021724 107071
8

Остащук Мирослав Миколайович 53358144 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301509 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

187,900

6 11161322 107071
8

Тураш Остап Миколайович 52477324 PH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0329967 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

190,400

7 10834608 107071
8

Щербина Владислав Олегович 53601054 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0168637 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

191,600

8 11096507 107071
8

Ющенко Олександр Юрійович 53145538 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290928 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

191,200

6



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №99С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 
2022 року, протокол № 42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 9 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 99С-22

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 11133534 107076
1

Анепська Вероніка Юріївна 53209106 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0121460 Бізнес-економіка 169,250

2 10881142 107076
1

Безлатний Єгор Святославович 53078471 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020061 Бізнес-економіка 177,400

3 11270302 107076
1

Горобець Ірина Олегівна 53581294 KB 05.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0083689 Бізнес-економіка 184,400

1



4 10784478 107076
1

Дубова Софія Володимирівна 53445374 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297215 Бізнес-економіка 168,000

5 11196373 107076
1

Єфремова Марина Костянтинівна 53337108 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0156242 Бізнес-економіка 145,850

6 11333187 107076
1

Ібрагімзода Азізджоні Фаррух 53106437 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0137266 Бізнес-економіка 166,250

7 11035233 107076
1

Момот Марія Олександрівна 53417418 KX 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0180611 Бізнес-економіка 141,000

8 10632552 107076
1

3924-8037068 53511552 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087560 Бізнес-економіка 172,800

9 10879241 107076
1

Радійовський Роман Васильович 52674744 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0131659 Бізнес-економіка 157,000

10 10955641 107076
1

Рожковська Аліна Юріївна 53221541 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0050043 Бізнес-економіка 173,700

11 11117931 107076
1

Ситнік Вікторія Валеріївна 52285729 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0078715 Бізнес-економіка 178,750

12 11398394 107076
1

Сівченко Олександр Олександрович 53089675 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0173220 Бізнес-економіка 151,950

2



13 11220010 107076
1

Цюп`як Соломія Сергіївна 53478030 BK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0246389 Бізнес-економіка 164,600

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 99С-22

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 10592901 107076
0

Кротова Софія Андріївна 53055654 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0143955 Економіка і 
великі дані

184,900

2 11077292 107076
0

Кучева Олександра Юріївна 53145532 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290815 Економіка і 
великі дані

182,700

3 10929472 107076
0

3924-7957407 53521574 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0449635 Економіка і 
великі дані

178,200

4



4 10809974 107076
0

Осів Юлія Павлівна 53425991 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0243079 Економіка і 
великі дані

185,050

5 11220430 107076
0

Рудий Володимир Юрійович 45234977 KB 01.07.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0325904 Економіка і 
великі дані

154,400

6 11330905 107076
0

Сегеда Богдана Романівна 53237258 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0119996 Економіка і 
великі дані

180,400

7 11385113 107076
0

Ходченко Олександра Владиславівна 53079513 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0283587 Економіка і 
великі дані

185,050

8 11195212 107076
0

Шамія Софія Мухаммадівна 53105840 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0124019 Економіка і 
великі дані

162,450

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 99С-22

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 10624118 109232
8

Мовчан Денис Ігорович 53078509 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0117158 Бізнес-економіка 159,950

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 99С-22

121 Інженерія програмного забезпечення 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 11186605 107071
8

Бакалов Давід Петрович 53000581 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291499 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

168,400

2 11220880 107071
8

Бзенко Денис Вікторович 53360577 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295657 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

151,900

3 11338719 107071
8

Верич Вікторія Віталіївна 53390543 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0080357 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

165,300

7



4 11182742 107071
8

Горбатенко Анна Вадимівна 53337836 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0275863 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

152,300

5 11329714 107071
8

Коломієць Олександр Олександрович 53079063 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0288111 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

178,400

6 11177680 107071
8

Мазепа Софія Миколаївна 53323031 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0005735 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

197,200

7 11205165 107071
8

Рябова Крістіна Віталіївна 53106673 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280681 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

191,400

8 10911635 107071
8

Сичов Олександр Андрійович 53215861 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0182528 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

183,600

9 11116216 107071
8

Сушко Анастасія Сергіївна 53240368 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0166303 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

159,200

10 11053003 107071
8

Тарасенко Михайло Сергійович 52999134 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444716 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

186,000

11 11239191 107071
8

Цимбалюк Нікіта Русланович 53106671 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280644 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

184,000

12 10717654 107071
8

Чернецька Марина Владиславівна 53079629 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0135506 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

159,500

8



13 11144813 107071
8

Шашкіна Катерина Русланівна 53079024 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0282042 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

188,600

9



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «03» вересня 2022 року №97С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «03» вересня 
2022 року, протокол №41,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 2 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «03»  вересня 2022 року 
№ 97С-22

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 10648908 109232
8

Бондарчук Катерина Ігорівна 53364576 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0331004 Бізнес-економіка 169,000

2 11339427 109232
8

Кузьмич Злата Олегівна 53337239 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0307051 Бізнес-економіка 157,450

3 10758478 109232
8

Пасічник Денис Ігорович 53244398 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0073193 Бізнес-економіка 164,450

1



4 10837034 109232
8

Приходько Каріна Русланівна 53062287 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0304467 Бізнес-економіка 156,650

5 10491174 109232
8

Шипко Степан Олексійович 52494770 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0041410 Бізнес-економіка 169,500

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «02» вересня 2022 року №95С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 
2022 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 2 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «02»  вересня 2022 року 
№ 95С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11312452 106979
7

Бабак Антон Олександрович 41566151 KB 28.06.2011 
Диплом спеціаліста

Публічна 
політика та 
врядування

191,500

2 11191676 106979
7

Бєлік Дар`я Юріївна 129031 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023258 Публічна 
політика та 
врядування

185,500

3 11306828 106979
7

Войніч Олена Павлівна 34951796 KB 30.06.2008 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

190,000

4 11488460 106979
7

Єременко Олександр Віталійович 124243 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0006165 Публічна 
політика та 
врядування

154,500

1



5 11109101 106979
7

Костюк Богдан Володимирович 077158 C16 04.07.2016 
Диплом спеціаліста

Публічна 
політика та 
врядування

191,500

6 11489508 106979
7

Куценко Євгеній Миколайович 124262 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0031440 Публічна 
політика та 
врядування

177,500

7 11069583 106979
7

Мельник Ілля Володимирович 118947 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

185,000

8 11428969 106979
7

Подшибякін Данііл В`ячеславович 129189 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032226 Публічна 
політика та 
врядування

151,500

9 11322104 106979
7

Удод Яромир Владиславович 102116 M18 28.06.2018 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

197,500

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «02» вересня 2022 року №95С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 
2022 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 2 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «02»  вересня 2022 року 
№ 95С-22

281 Публічне управління та 
адміністрування Приватна 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 11312452 106979
7

Бабак Антон Олександрович 41566151 KB 28.06.2011 
Диплом спеціаліста

Публічна 
політика та 
врядування

191,500

2 11191676 106979
7

Бєлік Дар`я Юріївна 129031 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023258 Публічна 
політика та 
врядування

185,500

3 11306828 106979
7

Войніч Олена Павлівна 34951796 KB 30.06.2008 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

190,000

4 11488460 106979
7

Єременко Олександр Віталійович 124243 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0006165 Публічна 
політика та 
врядування

154,500

1



5 11109101 106979
7

Костюк Богдан Володимирович 077158 C16 04.07.2016 
Диплом спеціаліста

Публічна 
політика та 
врядування

191,500

6 11489508 106979
7

Куценко Євгеній Миколайович 124262 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0031440 Публічна 
політика та 
врядування

177,500

7 11069583 106979
7

Мельник Ілля Володимирович 118947 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

185,000

8 11428969 106979
7

Подшибякін Данііл В`ячеславович 129189 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032226 Публічна 
політика та 
врядування

151,500

9 11322104 106979
7

Удод Яромир Владиславович 102116 M18 28.06.2018 
Диплом магістра

Публічна 
політика та 
врядування

197,500

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «31» серпня 2022 року №90С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «31» серпня 
2022 року, протокол № 38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 2 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 90С-22

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 10875674 109232
8

Кручек Дмитро Володимирович 53392450 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0455966 Бізнес-економіка 171,950

2 11131146 109232
8

Нечитайло Маргарита Миколаївна 53233242 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0032477 Бізнес-економіка 177,450

3 10707269 109232
8

Розлуцький Степан Миколайович 53495836 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0041165 Бізнес-економіка 177,600

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 90С-22

121 Інженерія програмного забезпечення 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 10897287 109243
5

Дегтяренко Богдан Васильович 53336981 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0304161 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

170,800

2 10858768 109243
5

Сивак Анастасія Юріївна 53056429 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133665 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

173,700

2



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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  Установа  "Університет  "Київська  Школа  Економіки" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» серпня 2022 року № 89С-22

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна Установа "Університет "Київська 
Школа Економіки" у 2022 році та рішення приймальної комісії від  «30» серпня 
2022 року, протокол  №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 5 арк.

В.о. ректора Тимофій БРІК
(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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 89С-22

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 10715456 109239
9

Задорожний Іван Михайлович 53079148 KB 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0256096 Економіка і 
великі дані

163,900

2 10531094 109239
9

Зворигіна Олександра Євгеніївна 48487550 AP 01.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0062160 Економіка і 
великі дані

182,250

3 11101919 109239
9

Супрун Іван Денисович 53079600 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0019713 Економіка і 
великі дані

172,900

1



4 11152809 109239
9

Топчій Софія Ігорівна 53391732 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0461875 Економіка і 
великі дані

164,850

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 89С-22

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 10933823 109232
8

Київська Ольга Вадимівна 53062958 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0002987 Бізнес-економіка 181,400

2 10873058 109232
8

Ольшанецький Олександр Петрович 53078511 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0117196 Бізнес-економіка 183,500

3 10769557 109232
8

Попович Тетяна Валеріївна 53236629 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0278633 Бізнес-економіка 182,000

3



4 10569356 109232
8

Сергійчук Софія Олегівна 53195459 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0155359 Бізнес-економіка 177,600

5 10989578 109232
8

Стрелюк Олександра Володимирівна 53393329 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024905 Бізнес-економіка 188,400

6 10724216 109232
8

Сухомлин Софія Ярославівна 53120385 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0303510 Бізнес-економіка 180,150

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

Без підпорядкування
Приватна Установа 
"Університет "Київська 
Школа Економіки"

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 89С-22

121 Інженерія програмного забезпечення 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 10858819 109243
5

Соломатін Іван Андрійович 53079854 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0019998 Програмна 
інженерія та 
бізнес-аналіз

190,600

5


