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Протокол № 34 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 06 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1. Про допуск до участі у конкурсному відборі на 1 курс  заочної, вечірньої 
форм навчання. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
2.Про допуск до вступних випробувань на 2-3 курс вечірньої формb навчання 
на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3. Про допуск до вступних випробувань для здобуття ступеня магістра,  
освітньої кваліфікаційного рівня спеціаліста на заочній, вечірній формах 
навчання. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
I. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі на 1 курс  заочної, 
вечірньої форм навчання. (Доповідає відповідальний секретар приймальної 
комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі за зазначеними 
напрямами підготовки, формами навчання  вступників на 1 курс заочної та 
вечірньої форм навчання. 
II.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань на 2 або 3 курс вечірньої 
форми навчання на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних осіб 
вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісі) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на вечірню форму 
навчання для навчання на старших курсах на вакантні місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 
III.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань за спеціальностями для 
здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста на заочній, ступеня 
магістра на заочній, за спеціальностями на заочну або вечірню форми 
навчання. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань вище перелічених 
вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
заочній та ступеня магістра на заочній,  вечірній формах навчання. 
 
 
  Голова приймальної комісії                        М.І.Звєряков 
 
  Відповідальний секретар 
  приймальної комісії                                      С.В.Ляліков 
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 Протокол № 11 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 10 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб. 
 
                                      Порядок денний : 
 
1.Лист Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 р. «Щодо  квоти 
прийому закордонних українців до вищих навчальних закладів у 2015 році». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
2. Про обсяги державного замовлення на ступінь «бакалавра», «магістра», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Про зарахування іноземців на навчання на ступінь магістра.  
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 р. 
«Щодо  квоти прийому закордонних українців до вищих навчальних закладів 
у 2015 році». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 р. 
«Щодо  квоти прийому закордонних українців до вищих навчальних закладів 
у 2015 році» прийняти до виконання. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про обсяги державного замовлення на ступінь «бакалавра», 
«магістра», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Обсяги державного замовлення, які  доведені Міністерством 
освіти і науки  України на 2015 рік, прийняти до виконання. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про зарахування іноземців на навчання на ступень магістра.  
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: 1.Зарахувати  до складу студентів з 1.09.2015 року для 
здобуття ступеня магістра за спеціальністю  8.03060101 “ Менеджмент 
організацій і адміністрування”,  Болбочан О.В., громадянина Молдови.                       
      2. Зарахувати до складу студентів з 1.09.2015 року для здобуття ступеня 
магістра на місця за кошти фізичних або юридичних осіб: 
                                       Денна форма  навчання:  
    Спеціальність 8.03060101 “ Менеджмент організацій і адміністрування”                   
                                                  Громадянин Конго – 1 особа 
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  Спеціальність 8.03050401 “Економіка підприємства (за спеціалізованими    
                                           програмами) ” 

          
 Громадянин  Росії  - 1 особа, громадянин Молдови – 1 особа.          

 
       Спеціальність: 8.03050802 “ Банківська справа ” 
 Громадянин Молдови – 1 особа.          
 
      Спеціальність: 8.03050801 “ Фінанси і кредит ” 
 Громадянин  Азербайджану – 1 особа.           
 Громадянин Молдови – 1 особа.    

             Спеціальність: 8.03050701 “ Маркетинг ” 
Громадяни  КНР – 2 особи.    
Громадянин Молдови – 1 особа.    
 
          Центр заочної форми навчання,  заочна форма навчання 

    Спеціальність: 8.03050801 “ Фінанси і кредит” 
  Громадянин  Белорусії – 1 особа.    

 
   
 
 
Голова приймальної комісії                                                  М.І.Звєряков     

 
Відповідальний секретар приймальної комісії                   С.В.Ляліков 
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Протокол № 43 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 18 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ:25 осіб 
 
                                                 Порядок денний: 
1.Зарахування на старші курси осіб, які мають базову або повну вищу освіту і 
бажають одержати другу вищу освіту. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання, керівник вечірньої 
форми навчання , декан фінансово-економічного факультету) 
2. Зарахування на вечірню форму навчання іноземних громадян на договірній 
основі для здобуття ступеня магістра. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної та 
виховної роботи) 
 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Зарахування на старші курси осіб, які мають базову або повну 
вищу освіту і бажають одержати другу вищу освіту. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання, керівник вечірньої 
форми навчання, декан фінансово-економічного факультету. 
  1.УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року  заочної 
форми навчання  на старші курси  осіб за напрямами підготовки на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб, які успішно пройшли співбесіду. 
2.УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року  вечірньої  
форми навчання  на старші курси  осіб за напрямами підготовки на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб, які успішно пройшли співбесіду. 
3.УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року  фінансово-
економічного факультету денної форми навчання  на 3  курс за напрямом 
підготовки 6.030508 Фінанси і кредит на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб. 
 
II.СЛУХАЛИ: Зарахування на вечірню форму навчання іноземних громадян 
на договірній основі для здобуття ступеня магістра. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної та 
виховної  роботи). 
 Згідно з Правилами  прийому до Одеського національного 
економічного університету на 2015/2016 навчальний рік, Законом України 
“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), 
постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 “Про 
навчання  іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 11.09.2013 р. № 
684 „Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, 
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наказом МОНУ від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору 
для навчання іноземців та осіб без громадянства»,  пропонується зарахувати  
іноземного громадянина до магістратури вечірньої форми навчання на 
договірній  основі з 01.09.2015 р. для одержання освітнього ступеня 
“МАГІСТР": 

       Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво” 
                  спеціальність: 8.03050801 “ Фінанси і кредит ” 

  Чінь В’єт Кионг ( СРВ )  
УХВАЛИЛИ: Зарахувати Чінь В’єт Кионг ( СРВ )   -  контракт № 2015-
03050801/34-ік за спеціальністю 8.03050801 “ Фінанси і кредит ” для 
здобуття ступеня магістра. 

 
Голова приймальної комісії                                    М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                С.В.Ляліков 
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ПРОТОКОЛ № 15 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 
                                                                          від 15 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                                     Порядок денний: 
1. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»  які надіслані 14 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
 
 
1.СЛУХАЛИ: 1. Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 14 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: 1.Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки 14 липня 2015 р. 
 
2.Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за напрямами 
підготовки, які вступник сам скасував: 14.07.15р. 
УХВАЛИЛИ:2.Електронні заяви, які вступник подав на денну форму 
навчання 14 липня за напрямами підготовки, а потім скасував, вважати як 
відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
Голова приймальної комісії                                М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                             С.В.Ляліков 
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Протокол № 52 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 13 листопада 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                               Порядок денний: 
 
1.Про зарахування іноземних громадян на 1 курс денної форми навчання для 
здобуття  освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 6.140103 «Туризм» 
на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
 (Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків ) 
      

 
1. СЛУХАЛИ: Про зарахування іноземних громадян на 1 курс денної форми 
навчання для здобуття  ступеня бакалавра за спеціальністю 6.140103 
«Туризм» на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків Шубартовський Г.І.) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати іноземного громадянина, який успішно пройшов 
співбесіду, на перший курс денної форми навчання на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб з 01.09.2015 р. для одержання освітнього ступеня 
“бакалавр"” 

       Напрям підготовки 6.140103 “ Туризм ” 

 ЗІБЕЛ ЕФЕ  ( Туреччина )    

 

Голова приймальної комісії                                               М.І.Звєряков 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                С.В.Ляліков 
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Протокол № 2 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 20 січня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:   25 осіб 
                                           
                                       
                                                Порядок денний: 
1.Затвердження розподілу обов’язків членів приймальної комісії в 2015 
році. 
(Доповідає голова приймальної комісії ) 
2.Затвердження Положення щодо розрахунку конкурсного бала на 
навчання до ОНЕУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
ступеня магістра у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3.Затвердження положення про організацію та проведення вступного 
фахового випробування(письмового) на навчання для здобуття степеня 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та вступного 
екзамену з іноземної мови у письмовій формі на навчання до ОНЕУ на 
ступінь магістра у 2015 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
 
I.СЛУХАЛИ: Затвердження розподілу обов’язків членів приймальної комісії 
в 2015 році. 
(Доповідає голова приймальної комісії ) 
      Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2015 році та Положенням про приймальну комісію ОНЕУ 2014 
року голова приймальної комісії несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Приймальну комісії завдань і здійснення нею своїх 
функцій. Усі члени приймальної комісії мають свої обов’язки, які необхідно 
затвердити. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл обов’язків членів приймальної комісії, 
саме: голови приймальної комісії, заступника голови приймальної комісії, 
відповідального секретаря приймальної комісії, заступника відповідального 
секретаря приймальної комісії, декана факультету, керівника структурного 
підрозділу, технічного секретаря, членів профкому ОНЕУ. 
 
II. СЛУХАЛИ: Затвердження Положення щодо розрахунку конкурсного бала 
на навчання до ОНЕУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра у 2015 році. 
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(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення щодо розрахунку конкурсного балу при 
прийомі на навчання до ОНЕУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра у 2015 році.  
 
III. СЛУХАЛИ: Затвердження положення про організацію та проведення 
вступного фахового випробування (письмового) на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 
вступного екзамену з іноземної мови у письмовій формі на навчання до 
ОНЕУ на ступінь магістра у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
        
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію та проведення 
вступного фахового випробування (письмового екзамену) на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівна  
спеціаліста та вступного екзамену з іноземної мови у письмовій формі при 
прийомі на навчання до ОНЕУ для здобуття ступеня магістра у 2015 році. До 
протоколу додається. 
 
 
Голова приймальної комісії                                               М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 3 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 27 січня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:   25 осіб 
                                                Порядок денний: 
1.По склад фахових атестаційних комісій для проведення вступних 
випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
ступеня магістра  у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
 
I. СЛУХАЛИ: По склад фахових атестаційних комісій для проведення 
вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад  комісій у 2015 році для 
проведення фахового вступного випробування та склад предметної 
екзаменаційної комісії з іноземної мови зі вступниками на навчання  для 
здобуття ступеня магістра. 
 
 Голова приймальної комісії                                               М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії                 С.В. Ляліков      
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Протокол № 4 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 17 лютого 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                                Порядок денний: 
1. Про склад фахових атестаційних комісій для проведення вступних 
випробувань-співбесіди для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра з іноземними громадянами та особами без 
громадянства у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
2. Про склад предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних 
випробувань для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Про склад комісії для проведення співбесід зі вступниками на основі 
повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра у 2015 
році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
4. Про склад фахових атестаційних комісій для проведення письмового 
вступного випробування у 2015 році  зі вступниками, які мають диплом 
молодшого спеціаліста на навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
I.СЛУХАЛИ: Про склад фахових атестаційних комісій для проведення 
вступних випробувань-співбесіди для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, ступеня магістра з іноземними громадянами та особами без 
громадянства у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований  склад фахових атестаційних 
комісій для проведення вступних випробувань-співбесіди для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра з іноземними 
громадянами та особами без громадянства у 2015 році. 
 
II. СЛУХАЛИ: Про склад предметних екзаменаційних комісій для 
проведення вступних випробувань у 2015 році для здобуття ступеня 
бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад комісій  для проведення 
співбесід зі вступниками на основі повної загальної середньої освіти для 
здобуття ступеня бакалавра у 2015 році. 
 
IV. СЛУХАЛИ: Про склад фахових атестаційних комісій для проведення  
письмового вступного випробування у 2015 році  зі вступниками, які мають 
диплом молодшого спеціаліста на навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
           
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад фахових атестаційних 
комісій для проведення письмового вступного випробування у 2015 році  зі 
вступниками, які мають диплом молодшого спеціаліста на навчання  для 
здобуття ступеня бакалавра і вступають на  другий  (третій) курс (з 
нормативним терміном навчання на вакантні місця) усіх форм навчання в 
межах ліцензованого обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів 
юридичних, фізичних осіб. 
 
 
Голова приймальної комісії                                              М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 5 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 25 лютого 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                                Порядок денний: 
 
1. Про склад технічного персоналу для забезпечення роботи з Єдиною 
державною електронною базою з питань освіти та АСУ ВНЗ (модуль 
“Абітурієнт”) 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
2. Про склад технічного персоналу з прийому документів вступників у 2015 
року. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3.Про склад апеляційних комісій у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
4. Про склад комісій для проведення вступного випробування у формі 
співбесіди у 2015 році з особами, які здобули базову або повну вищу освіту, 
для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Про склад технічного персоналу для забезпечення роботи з 
Єдиною державною електронною базою з питань освіти та АСУ ВНЗ (модуль 
“Абітурієнт”) 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити  склад технічного персоналу для забезпечення 
роботи приймальної комісії у 2015 році. 
 
II. СЛУХАЛИ:  Про склад технічного персоналу приймальної комісії у  2015 
року.(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити  запропонованих  вище співробітників для прийому 
заяв та документів від вступників у 2015 році за формами навчання та 
факультетами для здобуття ступеня бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про склад апеляційних комісій у 2015 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити  склад  викладачів для вирішення спірних питань і 
розгляду апеляцій вступників, які складали вступні випробування для  
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здобуття ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста. 
 
IV. СЛУХАЛИ: Про склад комісій для проведення вступного випробування у 
формі співбесіди у 2015 році з особами, які здобули базову або повну вищу 
освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований  склад комісій для проведення 
вступного випробування у формі співбесіди у 2015 році з особами, які 
здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за 
іншим напрямом підготовки. 
 
Голова приймальної комісії                                             М.І. Звєряков 
 
Відповідальний секретар   
приймальної комісії                                                           С.В.Ляліков           
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Протокол № 7 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 15 травня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                      Порядок денний: 
 
1. Про часткову зміну наказів:  від 27.01.2015 р. № 14/1; від 17.02.2015 р. 
№ 25, № 26;  від 25.02.2015 р. № 33,№ 35. 
 (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
СЛУХАЛИ: Про часткову зміну наказів:  від 27.01.2015 р. № 14/1; від 
17.02.2015 р. 
№ 25, № 26;  від 25.02.2015 р. № 33,№ 35. 
 (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
       
УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити зміни у запропонований склад фахових 
атестаційних комісій у 2015 році. 
     2. Затвердити доповнення до складу технічних секретарів приймальної 
комісії у 2015 році. 
 
 
   Голова приймальної комісії                                             М.І.Звєряков 
 
   Відповідальний секретар 
   приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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ПРОТОКОЛ  № 8 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 25  червня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                            Порядок денний: 
1.Про часткову зміну наказу  від 25 лютого 2015 р. № 33 « Про склад 
технічних працівників приймальної комісії у 2015 році» 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
2.  Про часткову зміну наказів від 17 лютого 2015 р. № 23, № 24, № 25; 
від 27 січня 2015 р. № 14/1; від 25 лютого № 35. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 

 
 
I.СЛУХАЛИ: На часткову зміну наказу від 25 лютого 2015 р. № 33 «Про 

склад технічних працівників приймальної комісії у 2015 році». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
УХВАЛИЛИ:  Затвердити  зміни до наказів від 17 лютого 2015 р. № 23, № 24, 
№ 25; від 27 січня 2015 р. № 14/1; від 25 лютого № 34, № 35. 

 

Голова приймальної комісії                                      М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                   С.В.Ляліков 
 
 



Протокол № 10 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 07 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб. 
 
                                              Порядок денний : 
 
1.Про часткову зміну  наказу від 25 лютого 2015р. № 32 « Про склад 
технічного персоналу для забезпечення роботи з Єдиною державною 
електронною базою  з питань освіти та АСУ ВНЗ ( модуль « Абітурієнт») 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
I. СЛУХАЛИ:  Про часткову зміну наказу від 25 лютого 2015р. № 32 « Про 
склад технічного персоналу для забезпечення роботи з Єдиною державною 
електронною базою  з питань освіти та АСУ ВНЗ ( модуль « Абітурієнт») 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований  склад технічного персоналу для 
забезпечення роботи з Єдиною державною електронною базою з питань 
освіти та АСУ ВНЗ. 
 
 
Голова приймальної комісії                                   М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                С.В. Ляліков 
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ПРОТОКОЛ № 12 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 
                                                                          від 11 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 Порядок денний: 
 
1. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»  які надіслані 10 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
 
 
I.СЛУХАЛИ: Про розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 10 липня 2015 р. (Доповідає 
уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв) 
    
 УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав  10 липня за напрямами 
підготовки, а потім скасував, вважати як відмову вступника від участі у 
конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
 
 
Голова приймальної комісії                                     М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                  С.В.Ляліков 
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Протокол № 16 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 16 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                      
                                      Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 15.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс усіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії )  
4.Розгляд заяви вступника Чебан Марії Олександрівни, яка має диплом 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Організація обслуговування 
населення», виданий у 2003 році Одеським державним технікумом економіки 
та менеджменту торгівлі. 
(Доповідає відповідальний секретар при ймальної комісії ) 
5. Про допуск до вступних випробувань за формами навчання осіб, які 
здобули  базову вищої або повної вищу освіту за відповідним напрямом 
підготовки (спеціальністю) для здобуття ступеня магістра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
1.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі», які надіслані 15.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки, пріооритетами 15 липня 2015 р. 
2. Розглядаються електронні заяви вступників денної форми навчання 
15.072015 р.за напрямами підготовки, пріоритетами, які вступник сам 
скасував. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
15 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, вважати 
як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
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II.СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 
курс усіх форм навчання для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: 1.Допустити до участі у конкурсному відборі  на 1 курс денної 
форми навчання вище вказаних вступників, які подали заяву з результатами 
тестування 2015 року та вказаними пріоритетами. 
УХВАЛИЛИ: 2.Допустити до участі у конкурсному відборі  на 1 курс  
вечірньої форми навчання вище вказаних вступників, які подали заяву за 
напрямами підготовки з результатами тестування 2015 року. 
УХВАЛИЛИ: 3.Допустити до участі у конкурсному відборі  на1 курс  заочної 
форми навчання вище вказаних вступників, які подали заяву за напрямами 
підготовки з результатами тестування 2015 року. 
 
III.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань осіб, які мають диплом 
молодшого спеціаліста та подали заяву на навчання на старші курси за 
відповідним напрямом підготовки за формами навчання для здобуття ступеня 
бакалавра. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на старші курси 
вступників, які подали заяву за відповідним напрямом підготовки для 
здобуття ступеня бакалавра. 
 
IV.СЛУХАЛИ: Розгляд заяви вступника Чебан Марії Олександрівни про 
допуск її на старші курси для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 
«Менеджмент», яка має диплом молодшого спеціаліста  за спеціальністю 
«Організація обслуговування населення», виданий у 2003 році Одеським 
технікумом економіки та менеджмену торгівлі. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на старші курси за 
напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» Чебан Марію Олександрівну. 
 
V.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань за формами навчання 
осіб, які здобули базову вищу або повну вищу освіту за відповідним 
напрямом підготовки (спеціальністю) для здобуття ступеня магістра або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ:  Допустити до вступних випробувань вступників, які здобули  
базову або повну вищу освіту за відповідним напрямом підготовки  
(спеціальністю) для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста. 
 
Голова приймальної комісії                                      М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                   С.В.Ляліков 
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Протокол № 17 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 17 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                      Порядок денний: 
 
1. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 
2015 році (Доповідає голова приймальної комісії Звєряков М.І.) 
2. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»  які надіслані 16 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв Волох М.А.) 
 
I. СЛУХАЛИ: Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 
освітою у 2015 році. 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
     
УХВАЛИЛИ: Інформацію про обсяги державного замовлення  та випуску на 
підготовку фахівців з вищою освітою у 2015 році прийняти до виконання. 
 
II.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 16 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали електронну заяву на денну форму навчання за напрямами підготовки 
та пріоритетами 16 липня 2015 р. 
2. Розглядаються електронні заяви вступників денної форми навчання 
16.07.15р. за напрямами підготовки, які вступник сам скасував:  
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
16 липня 2015 р. за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, 
вважати як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
Голова приймальної комісії                                          М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                      С.В.Ляліков 
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Протокол № 18 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 18 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                      Порядок денний: 
 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 17.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
I. СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв на 1 курс денної форми навчання із 
статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 17.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки, вказаними пріоритетами. 
2.Пропонується розглянути  заяви вступників на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами, які вступник сам скасував  
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на 1 курс денної форми 
навчання 17 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, 
вважати як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
Голова приймальної комісії                             М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 19 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 20 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                      Порядок денний: 
 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 18 та 19.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв ) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс усіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
4. Допуск  до вступних  випробувань за формами навчання  вступників, які 
здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на навчання для 
здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
I. СЛУХАЛИ: 1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в 
Єдиній базі», які надіслані 18 та 19.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки т а вказаними пріоритетами 18 та 19 
липня 2015 р. 
2.Пропонується розглянути електронні заяви вступників денної форми 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами, які вступник сам скасував 
18 та 19 липня 2015 р. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
18 та 19 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, 
вважати як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
II.СЛУХАЛИ: Допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 курс 
усіх форм навчання для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
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УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс денної 
форми навчання вступників за результатами тестування 2015р., напрямами 
підготовки, пріоритетами. 
 
СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс заочної форми навчання за напрямами підготовки, результатами 
тестування 2015 року. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс заочної 
форми навчання вступників за результатами тестування 2015р., вказаними 
напрямами підготовки. 
 
СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс вечірньої форми навчання за напрямами підготовки, результатами 
тестування 2015 року. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс вечірньої 
форми навчання вступників за результатами тестування 2015р., вказаними 
напрямами підготовки. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступного фахового випробування на денну, 
заочну, вечірню форми навчання вступників, які мають диплом молодшого 
спеціаліста за спорідненим напрямом підготовки для здобуття ступеня 
бакалавра за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань вступників, які мають 
диплом молодшого спеціаліста, для навчання на старших курсах освітнього 
рівня бакалавр на місцях за кошти фізичних, юридичних осіб.. 
     
IV.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань за формами навчання  
вступників, які здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на 
навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ:  Допустити до вступних випробувань за формами навчання  
вступників, які здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на 
навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста. 
                             
Голова приймальної комісії                                М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                             С.В.Ляліков 
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Протокол № 20 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 21 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                      Порядок денний: 
1.Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 1\9-336 «Про 
дипломи про вищу освіту» 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
2.Лист Міністерства освіти і науки від 20.07.2015 р. №1/9-338 «Щодо квот 
прийому сільської молоді» 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
3.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 20.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
I.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і наук України від 20.07.2015 р.  
№ 1\9-336 «Про дипломи про вищу освіту» 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
       Згідно листа Міністерства освіти і наук України від 20.07.2015 р.  
№ 1\9-336 «Про дипломи про вищу освіту» сказано, що документи про вищу 
освіту з некоректним відтворенням номерів підлягають заміні протягом 
поточного календарного року. 
УХВАЛИЛИ: Лист Міністерства освіти і наук України від 20.07.2015 р.  
№ 1\9-336 «Про дипломи про вищу освіту» прийняти до виконання. 
 
II.CЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки від 20.07.2015 р. №1/9-338 
«Щодо квот прийому сільської молоді» 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Квоту прийому сільської молоді на 2015 рік прийняти до 
виконання. 
 
III.СЛУХАЛИ: 1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в 
Єдиній базі», які надіслані 20.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки 20 липня 2015 р. 
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   2 Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за напрямами 
підготовки, які вступник сам скасував. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
20 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, вважати 
як відмову вступника від участі у конкурсному відборі в ОНЕУ. 
  
Голова приймальної комісії                                       М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                    С.В.Ляліков 
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Протокол № 21 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 22 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                      Порядок денний: 
1. Наказ  Міністерства освіти і науки України № 783 від 21 липня 2015 року 
«Про затвердження змін до розподілу обсягів державного замовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах, 
підпорядкованих МОН. 
(Доповідає голова приймальної комісії ) 
2.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 21.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
1. СЛУХАЛИ: Наказ  Міністерства освіти і науки України № 783 від 21 
липня 2015 року «Про затвердження змін до розподілу обсягів державного 
замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних 
закладах, підпорядкованих МОН. 
(Доповідає голова приймальної комісії). 
УХВАЛИЛИ: Розмістити інформацію про обсяг державного замовлення за 
спеціальністю 8.03050101 Економічна теорія до магістратури на веб-сайті  та 
на інформаційному стенді університету. 
II.СЛУХАЛИ:1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в 
Єдиній базі», які надіслані 21.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами 21 липня 2015 р. 
   2.Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за напрямами 
підготовки, які вступник сам скасував  
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
21 липня за напрямами підготовки, пріоритетами а потім скасував, вважати 
як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
 
 
Голова приймальної комісії                                        М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                     С.В.Ляліков 
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Протокол № 22 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 23 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 22.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс усіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
4.Допуск до фахового вступного випробування на всі форми навчання осіб, 
які мають базову або повну вищу освіту на навчання для здобуття ступеня 
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
I.СЛУХАЛИ:1.Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 22 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами 22 липня 2015 р. 
2. Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за напрямами 
підготовки, які вступник сам скасував. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на 1 курс денної форми 
навчання 22 липня за напрямами підготовки, а потім скасував, вважати як 
відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ 
II. СЛУХАЛИ: Допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 курс 
усіх форм навчання  для здобуття ступеня бакалавра.  
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: 1. Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс денної 
форми навчання вище вказаних вступників, які подали заяву за напрямами 
підготовки, пріоритетами та результатами тестування 2015 року з 
відповідних предметів. 
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СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс заочної форми навчання. 
 (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс заочної 
форми навчання вище перелічених вступників, які подали заяву і результати 
тестування 2015 року з відповідних предметів. 
СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс вечірньої форми навчання. 
 (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище вказаних 
вступників, які подали заяву на 1 курс  вечірньої форми навчання з 
результатами тестування 2015 року за напрямами підготовки. 
III.СЛУХАЛИ: Допуск до фахового випробування на денну, заочну, вечірню 
форми навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань осіб, які мають диплом 
молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки на  навчання на 
старших курсах для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних, 
юридичних  осіб. 
IV.СЛУХАЛИ: Допуск до фахового вступного випробування на всі форми 
навчання осіб, які мають базову або повну вищу освіту на навчання для 
здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на денну форму навчання 
осіб для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста «Туризмознавство». 
СЛУХАЛИ: Розгляд заяв осіб, які мають базову або повну вищу освіту для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста на заочній формі навчання.(Доповідає відповідальний 
секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на заочну форму 
навчання вище вказаних осіб для здобуття ступеня магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
СЛУХАЛИ: Розгляд заяв осіб, які мають базову або повну вищу освіту для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста на вечірній формі навчання.(Доповідає відповідальний 
секретар приймальної комісії)              
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на вечірню форму 
навчання осіб, які мають базову або повну вищу освіту, для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня з «Туризмознавство» та ступеня магістра 
інших спеціальностей на місця за кошти фізичних, юридични х осіб. 
 
Голова приймальної комісії                                        М.І.Звєряков 
Відповідальний секретар приймальної комісії         С.В.Ляліков 
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Протокол № 23 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 24 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 23.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв ) 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в 
Єдиній базі», які надіслані 23.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс денної 

форми навчання вище перелічених вступників, які подали електронну заяву 
на денну форму навчання за напрямами підготовки, пріоритетами 22 липня 
2015 р. 
    2.Розглядаються заяви вступників на 1 курс денної форми навчання за 
напрямами підготовки, пріоритетами, які вступник сам скасував. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
23 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім скасував, вважати 
як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ 
 
Голова приймальної комісії                                             М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 24 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 25 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 24.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс всіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
4. Допуск  до вступних  випробувань за формами навчання  вступників, які 
здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на навчання для 
здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
5 Допуск до вступних випробувань осіб, які мають повну вищу освіту і 
бажають отримати другу вищу економічну освіту. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
 
1.СЛУХАЛИ:Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 24 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
 УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали електронну заяву на денну форму навчання за напрямами підготовки 
24 липня 2015 р. 
 
II. СЛУХАЛИ: Допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 курс 
всіх форм навчання ля здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс денної 
форми навчання вище перелічених вступників, які подали заяву за напрямами 
підготовки, пріоритетами, результатами тестування 2015 року. 
 
СЛУХАЛИ: Допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 курс  
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заочної форми навчання, які подали заяву за напрямами підготовки,  
результатами тестування 2015 року. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс заочної 
форми навчання вище перелічених вступників, які подали заяву за 
напрямами підготовки,  результатами тестування 2015 року. 
 

СЛУХАЛИ: Допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 курс  
вечірньої форми навчання, які подали заяву за напрямами підготовки, 
результатами тестування 2015 року. 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс вечірньої 
форми навчання вище перелічених вступників, які подали заяву за 
напрямами підготовки,  результатами тестування 2015 року. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань осіб, які мають диплом 
молодшого спеціаліста за формами навчання.  
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань за формами 
навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідним 
напрямом підготовки, для здобуття ступеня бакалавра  на старших курсах 
за кошти фізичних, юридичних осіб. 
 
IV. СЛУХАЛИ: Допуск до вступних випробувань за формами навчання 
вступників, які здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на 
навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на денну форму навчання 
вищевказаних вступників, які мають базову або повну вищу освіту  за 
відповідним напрямом підготовки для здобуття ступеня магістра. 
 
СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань вступників на заочну 
форму навчання, які мають базову або повну вищу освіту.(Доповідає 
відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на заочну форму 
навчання вищевказаних вступників, які мають базову або повну вищу освіту  
за відповідним напрямом підготовки для здобуття ступеня магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань вступників на вечірню 
форму навчання, які мають базову або повну вищу освіту.(Доповідає 
відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на вечрню форму 
навчання вищевказаних вступників, які мають базову або повну вищу освіту  
за відповідним напрямом підготовки для здобуття ступеня магістра. 
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V. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань-співбесіди осіб, які 
мають повну вищу освіту за іншим напрямом підготовки і бажають отримати 
другу вищу економічну освіту. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити Єременко І.М. до вступних випробувань-співбесіди 
на 3 курс денної форми навчання на місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб. 
 
Голова приймальної комісії                                       М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                    С.В.Ляліков 
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Протокол № 25 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 27 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 25.07.2015 р. та 26.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
I.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі», які надіслані 25.07.2015 р. та 26.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 

перелічених вступників, які подали електронну заяву на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами 25 і 26 липня 2015 р. 
 
2.1. СЛУХАЛИ: Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за 
напрямами підготовки, які вступник сам скасував 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на 1 курс денної форму 
навчання 25 і 26 липня за напрямами підготовки, пріоритетами, а потім 
скасував, вважати як відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в 
ОНЕУ. 
 
 
Голова приймальної комісії                                   М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                С.В.Ляліков 
 
 



 1

Протокол № 26 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 28 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:   25осіб 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 27.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв ) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс усіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії )  
4. Допуск  до вступних  випробувань за формами навчання  вступників, які 
здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на навчання для 
здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
5 Допуск до вступних випробувань осіб, які мають повну вищу освіту і 
бажають отримати другу вищу економічну освіту. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
1.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 27  липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали електронну заяву на 1 курс денної форми навчання за напрямами 
підготовки, пріоритетами 27 липня 2015 р. 
1.2. СЛУХАЛИ: Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за 
напрямами підготовки, які вступник сам скасував 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
27  липня за напрямами підготовки, а потім скасував, вважати як відмову 
вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ 
 
II.СЛУХАЛИ: 1.Допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 курс 
усіх форм навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
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УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі  вступників, які 
подали заяву на денну форму навчання за напрямами підготовки, 
пріоритетами. 
2.Пропонується розглянути заяви вступників на 1 курс заочної, вечірньої 
форми навчання, які подані за напрями підготовки за результатами 
тестування 2015 року. 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали заяву на  1 курс заочної, вечірньої форми навчання для здобуття 
ступеня бакалавра. 
 
Ш.СЛУХАЛИ: Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню 
форми навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань осіб, які мають диплом 
молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки для здобуття 
ступеня бакалавра на денну та заочну фори навчання. 
 
IV.СЛУХАЛИ: Допуск до вступних випробувань за формами навчання  
вступників, які здобули базову або повну вищу освіту і подали заяву на 
навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань за формами навчання 
осіб, як мають базову або повну вищу освіту для здобуття ступеня магістра, 
освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
V.СЛУХАЛИ: Допуск до вступних випробувань осіб, які мають повну вищу 
освіту і бажають отримати другу вищу економічну освіту за формами 
навчання. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань осіб, які мають вищу не 
економічну освіту і бажають отримати другу вищу економічну освіту. 
 
 
Голова приймальної комісії                                 М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                              С.В.Ляліков 
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Протокол № 27 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 29 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 28.07.2015 р.(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  
розгляду електронних заяв). 
2. Список рекомендованих до зарахування на старші курси денної форми 
навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідним 
напрямом підготовки на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
1.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 28  липня 2015 р.(Доповідає 
уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки,  пріоритетами 28 липня 2015 р. 
 
II.СЛУХАЛИ: Список рекомендованих до зарахування на старші курси 
денної форми навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
відповідним напрямом підготовки на місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ:  Рекомендованих до зарахування на старші курси денної 
форми навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста, успішно 
склали вступне випробування, виконали вимоги до зарахування, підготовити  
до наказу для зарахування. 
 
  Голова приймальної комісії                                      М.І.Звєряков 
 
  Відповідальний секретар  
  приймальної комісії                                                   С.В.Ляліков 
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Протокол № 28 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 30 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                          
                                         Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 29.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
 
СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі», які надіслані 29.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 
перелічених вступників, які подали електронну заяву на денну форму 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами 29 липня 2015 р. 
 
 
Голова приймальної комісії                                           М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                       С.В.Ляліков  
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Протокол № 29 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 31 липня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                         Порядок денний: 
1.Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 р. № 1/9-363 
«Щодо Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 
2015 році. 
(Доповідає голова приймальної комісії) 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 30.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв ) 
2. Про допуск до вступних випробувань на 1 курс іноземних громадян на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор  з науково - педагогічної, виховної  роботи та 
міжнародних зв’язків) 
3.Про зарахування  іноземних громадян на денну форму навчання  для 
здобуття ступеня «магістр» на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор  з науково - педагогічної, виховної  роботи та 
міжнародних зв’язків ) 
 
 
I.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 р.  
№ 1/9-363 «Щодо Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2015 році. (Доповідає голова приймальної комісії) 
    Наказом МОН від 30 липня 2015 року № 822 «Про затвердження Змін до 
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 
році» внесено Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2015 році. Зокрема, прийом заяв у паперовій формі або 
електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної 
загальної середньої освіти буде закінчуватися о 18:00 годині 02 серпня. 
Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня 
бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00години 06 серпня . 
    Вступники повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення до 18.00 години 10 серпня. Зарахування вступників на денну 
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним 
замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 11 серпня. 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до виконання лист МОН від 30 липня 2015 року  
№ 822«Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2015 році». 
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II. СЛУХАЛИ: 1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в 
Єдиній базі», які надіслані 30.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі  вступників, які 
подали електронну заяву на 1 курс денної форми навчання за напрямами 
підготовки, пріоритетами 30 липня 2015 р. для здобуття ступеня бакалавра. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про допуск  іноземних громадян на 1 курс денної форми 
навчання для здобуття ступеня  «бакалавр» на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб. (Доповідає проректор  з науково - педагогічної, виховної  
роботи та міжнародних зв’язків. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати Богатову Катерину Михайлівну, громадянку 
Молдови, за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг», на навчання для 
здобуття ступеня «магістр», яка успішно склала вступні випробування та 
внесла оплату за навчання. 
 
 
Голова приймальної комісії                                         М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                      С.В.Ляліков 
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Протокол № 30 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 01 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1.Наказ Міністерства освіти і науки України від  30.07.2015 року № 822  
« Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2015 році 
( Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
2. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»  які надіслані 01 серпня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ) 
 
I.СЛУХАЛИ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 року 
№ 822 « Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2015 році». 
( Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Наказ Міністерства освіти і науки України від  30.07.2015 року 
№ 822 « Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2015 році» прийняти до виконання. 
II.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 01 серпня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вище 

перелічених вступників, які подали електронну заяву на 1 курс денної форми 
навчання за напрямами підготовки, пріоритетами  01 серпня 2015 р. 
 
Голова приймальної комісії                                         М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                      С.В.Ляліков 



 1

                                                  Протокол № 31 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 02 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1.Підсумки прийому заяв та документів на денну форму навчання. 
(Доповідають декани факультетів) 
2. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»,  які надіслані 01 та 02  серпня 2015 р. (Доповідає уповноважена особа з 
питань прийняття та розгляду електронних заяв ) 
3. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 курс денної 
форми навчання. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
I.СЛУХАЛИ: Підсумки прийому заяв та документів на 1 курс денної форми 
навчання. (Доповідають декани факультетів).  
УХВАЛИЛИ: Інформацію про хід подання заяв на 1 курс денної форми 
навчання прийняти до відома. 
 
II.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі», які надіслані 01 та 02 серпня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали електронну заяву на 1 курс денної форми навчання за напрямами 
підготовки, пріоритетами 01 та 02 серпня 2015 р. 
 
III. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс денної форми навчання. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 Пропонується допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит 
     Чилік Тетяну Іванівну   - 125.43 бала 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі за напрямом 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»  - Чилік Тетяну Іванівну. 
 
Голова приймальної комісії                                      М.І. Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                   С.В.Ляліков 
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Протокол № 32 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 03 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1. Про допуск до вступних випробувань на заочну, вечірню форми навчання 
вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття степеня 
бакалавра. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
2.Про допуск до вступних випробувань вступників на заочну, вечірню форми 
навчання, які мають базову або повну вищу освіту для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань на заочну, вечірню 
форми навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста, для 
здобуття степеня бакалавра.(Доповідає відповідальний секретар приймальної 
комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань за напрямом підготовки 
6.030508 фінанси і кредит Єгіазарян Саргіс Багратовича, який має диплом 
молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки. 
 
II.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань вступників на заочну, 
вечірню форми навчання, які мають базову або повну вищу освіту для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань  на заочну форму 
навчання вступників, які мають базову або повну вищу освіту для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра. 
 
 
Голова приймальної комісії                                             М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                         С.В.Ляліков 
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Протокол № 33 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 05 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                         Порядок денний: 
 1.Про зарахування до складу студентів денної форми навчання на старші 
курси осіб, які мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший 
спеціаліст» для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
2.Розгляд заяви вступника  Мігова Федора Павловича, який подав 
документи на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3. Про зарахування на 1 курс іноземного громадянина Азербайджану за 
напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної роботи ) 
 
I.СЛУХАЛИ: Про зарахування до складу студентів денної форми навчання 
на старші курси осіб, які мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня  
«молодший спеціаліст» для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ:  Зарахувати на старші курси денної форми навчання за 
напрямами підготовки вище перелічених вступників, які мають диплом 
молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки  для здобуття 
ступеня  бакалавра та успішно склали вступне випробування за фахом, 
уклали договір на навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. 
 

II.СЛУХАЛИ: Розгляд заяви вступника Мігова Федора Павловича, який 
подав документи на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Дозволити Мігову Федору Павловичу складали вступний іспит 
зі спеціальності «Облік і аудит» для здобуття ступеня «магістр»  6 серпня 
2015 року. 
III. СЛУХАЛИ:  Про зарахування на 1 курс іноземного громадянина 
Азербайджану за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» 
( Доповідає проректор  з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної роботи ) 
    Пропонується зарахувати на 1 курс іноземного громадянина Азербайджану 
за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг», який успішно склав вступне 
випробування, уклав договір на навчання та сплатив 
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УХВАЛИЛИ: Згідно з Правилами  прийому до Одеського національного 
економічного університету на 2015/2016 навчальний рік, Законом України 
“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), 
постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 “Про 
навчання  іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 11.09.2013 р. № 
684 „Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, 
наказом МОНУ від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору 
для навчання іноземців та осіб без громадянства», зарахувати  іноземного 
громадянина, який успішно пройшов співбесіду на перший курс денної 
форми навчання на договірній  основі з 01.09.2015 р. для одержання ступеня 
“бакалавр". 
 
Голова приймальної комісії                                            М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                         С.В.Ляліков 
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Протокол № 35 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 09 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                         Порядок денний: 
1.Підсумки прийому заяв та документів на 1 курс заочної та вечірньої форми 
навчання. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання та керівник вечірньої 
форми навчання) 
2. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників  на 1 курс  заочної, 
та вечірньої  форми навчання для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3.Про допуск до вступних випробувань вступників на 3 курс заочної форми 
навчання на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних осіб, які мають 
базову або повну вищу освіту і бажають одержати другу економічну. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
4.Про допуск до вступних випробувань на 2-3 курс заочної, вечірньої форм 
навчання на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних осіб, вступників 
які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
5. Про допуск до вступних випробувань для здобуття ступеня магістра, 
освітньої кваліфікаційного рівня спеціаліста на заочній, вечірній формах 
навчання. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
I. СЛУХАЛИ: Підсумки прийому заяв та документів на 1 курс заочної та 
вечірньої форм навчання. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання та керівник вечірньої 
форми навчання) 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про кількість поданих заяв на 1 курс заочної та 
вечірньої форм навчання прийняти до відома.    
 
II. СЛУХАЛИ:  Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 1 
курс заочної та вечірньої форми навчання для здобуття ступеня бакалавра. 
Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс заочної 
форми навчання перелічених вступників за зазначеними напрямами 
підготовки. 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі на 1 курс вечірньої 
форми навчання перелічених вступників за зазначеними напрямами 
підготовки. 
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III.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань вступників на 3 курс 
заочної форми навчання на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб, які мають базову або повну вищу освіту і бажають одержати другу 
економічну. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних  випробувань  вступників, які мають 
повну вищу освіту і бажають одержати другу вищу економічну для здобуття 
ступеня бакалавра на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
 
IV.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань осіб, які мають диплом 
молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки для навчання на 
старших курсах для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань для навчання на 3 курсі 
заочної форми за кошти фізичних юридичних осіб вступника, який має 
диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки. 
 
V.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань для здобуття ступеня 
магістра, освітньої кваліфікаційного рівня спеціаліста на заочній, вечірній 
формах навчання. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: 1) Допустити до вступних випробувань вступників на заочну 
форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
ступеня магістра. 
     2) Допустити до вступних випробувань вступників на вечірню форму 
навчання для здобуття ступеня магістра. 
 
Голова приймальної комісії                                            М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 36 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 10 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                         Порядок денний: 
1.Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2015 р. № 1/9-381 
«Щодо рекомендацій до зарахування». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
2.Анулювання наданих рекомендацій вступникам, які до 18.00 години  
10 серпня не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
3.Опубліковання рейтингових списків вступників денної форми навчання, які 
вступають для здобуття ступеня магістра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
I.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2015 р. 
 № 119-381 «Щодо рекомендацій до зарахування». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ:  Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2015 р. 
 № 119-381 «Щодо рекомендацій до зарахування» прийняти до виконання. 
 
II.СЛУХАЛИ: Анулювання наданих рекомендацій вступникам, які до 18.00 
години 10 серпня не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Анулювати  надані рекомендації вище переліченим  
вступникам денної форми навчання, які до 18.00 години 10 серпня  не 
виконали вимог до зарахування. 
 
III. СЛУХАЛИ: Оприлюднення рейтингових списків вступників денної 
форми навчання, які вступають для здобуття ступеня магістра та освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 
«Туризмознавство» (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Опублікувати та розмістити рейтингові списки вступників 
денної форми навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста на  інформаційних стендах та  сайті 
університету  10.08.2015 року. 
 
Голова приймальної комісії                                          М.І.Звєряков 
Відповідальний секретар приймальної комісії            С.В.Ляліков 
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                                                     Протокол № 37 
                                         засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 11 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                            Порядок денний: 
1.Списки рекомендованих вступників на 1 курс денної форми навчання на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Списки рекомендованих вступників на 1 курс денної форми 
навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
УХВАЛИЛИ: Оприлюднити списки рекомендованих вступників на 1 курс 
денної форми навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб на  
веб-сайті  університету та інформаційних стендах 
 
 
Голова приймальної комісії                                             М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 38 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 12 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                                 Порядок денний: 
1.Рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення  
вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на 
навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до 
зарахування. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)                                        
2.  Допуск до вступних випробувань вступників на заочну форму навчання  
для здобуття ступення магістра , освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Рекомендації до зарахування на вакантні місця державного 
замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до 
зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали 
умови до зарахування. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
           
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на вакантні місця державного замовлення вище 
перелічених вступників за рейтингом із числа рекомендованих до 
зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб денної форми 
навчання  за напрями підготовки, які виконали умови до зарахування. 
 
II. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань на заочну форму 
навчання вступників, які мають базову або повну вищу освіту для здобуття 
ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
    
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань вище перелічених 
вступників для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста на заочній формі навчання. 
 
Голова приймальної комісії                                  М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                С.В.Ляліков 
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Протокол № 39 

засідання приймальної комісії 
Одеського національного економічного університету 

 
                                                                          від 13 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 Порядок денний: 
 
1.Зарахування  на вакантні місця державного замовлення  вступників за 
рейтингом  із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти 
фізичних і юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
I.СЛУХАЛИ: Зарахування на вакантні місця державного замовлення  
вступників за рейтингом  із числа рекомендованих до зарахування на 
навчання за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття ступеня 
бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року  відповідних 
факультетів  за напрямам підготовки на вакантні місця державного 
замовлення вище перелічених вступників. 
 
 
Голова приймальної комісії                                             М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                          С.В.Ляліков 
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Протокол № 40 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 14 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
 
                                              Порядок денний: 
1.Зарахування на старші  курс заочної та вечірньої форми навчання. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання  та керівник центру 
вечірньої форми навчання ) 
 
I. СЛУХАЛИ: Зарахування на старші  курси заочної та вечірньої форми 
навчання. 
(Доповідають керівник центру заочної форми навчання  та керівник центру 
вечірньої форми навчання ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року на третій курс заочної форми 
навчання для здобуття ступеня бакалавра за напрямами підготовки на місця  
за  кошти фізичних, юридичних осіб  вище перелічених 37 вступників, які 
мають диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки та 
які успішно склали вступне випробування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015року на старші курси (другий - третій )  
вечірньої форми навчання за напрямами підготовки на вакантні  місця  за  
кошти фізичних, юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра  вище 
перелічених 15 вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
відповідним напрямом підготовки  та які успішно склали вступне 
випробування. 
 
Голова приймальної комісії                                М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                             С.В.Ляліков 
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Протокол № 41 

засідання приймальної комісії 
Одеського національного економічного університету 

 
                                                                          від 15 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 Порядок денний: 
1.Зарахування на 1 курс заочної  форми навчання на місця державного 
замовлення. 
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
2.Зарахування на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра  
на місця державного замовлення. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Зарахування на 1 курс заочної форми навчання на місця 
державного замовлення. 
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання Малишко ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го заочної форми навчання за 
напрямами підготовки з 01.09.2015  року на місця за державним замовленням  
вище перелічених вступників, які виконали вимоги для зарахування. 
 
II СЛУХАЛИ: Зарахування до складу студентів денної форм навчання для 
здобуття ступеня   «магістр» на місця за державним замовленням. 
(Доповідають декани факультетів денної форми навчання) 
     
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.15р. на місця за 
державним замовленням  факультету міжнародної економіки за 
спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» для  здобуття ступеня 
магістра вище перелічених 5( п’ять) вступників, які набрали  91.45 – 86.06 
балів та виконали вимоги  для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 р. на місця за 
державним замовленням факультету міжнародної економіки  за 
спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» для 
здобуття ступеня магістра вище перелічених 8 (вісім) вступників, які набрали 
90.42 – 81.86 балів та виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням  факультету  міжнародної економіки за 
спеціальністю 8.03050701 « Маркетинг» для здобуття ступеня магістра вище 
перелічених вступників, які набрали 95.26- 60.57 балів та виконали вимоги 
для зарахування. 
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   УХВАЛИЛИ:  Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням  факультету міжнародної економіки  за 
спеціальністю 8.03051003 «Експертиза товарів і послуг» для здобуття 
ступеня магістра вище перелічених вступників, які набрали 85.13 -80.6 балів 
та виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням  факультету міжнародної економіки за 
спеціальністю 8.14010301 « Туризмознавство» для здобуття ступеня  
«магістр» вище перелічених вступників, які набрали  93.17 – 79.84 балів  та  
виконали вимоги  для зарахування. 
  УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року фінансово-
економічного факультету за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» на 
місця за державним замовленням  для здобуття ступеня  «магістр» вище 
перелічених вступників, які виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ:   Зарахувати до складу студентів з 01.09.02015 року на місця за 
державним замовленням факультету економіки та управління виробництвом 
за спеціальністю 8.03050101 « Економічна теорія», вище перелічених 
вступників, які набрали 88.86 -  81.15 балів та виконали вимоги  для 
зарахування. 
 УХВАЛИЛИ:  Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням факультету економіки та управління виробництвом 
за спеціальністю 8.03050401 « Економіка підприємства для здобуття ступеня 
«магістр»  вище перелічених вступників, які набрали 92.49 -  60.92 балів та 
виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням факультету економіки та управління виробництвом 
за спеціальністю 8.03060101 « Менеджмент організацій і адміністрування» 
для здобуття ступеня «магістр»  вище перелічених вступників, які набрали 
84.88 – 76.68 балів та виконали вимоги  до зарахування та 1(одного) 
громадянина Молдови ( Придністров’я). Всього  - 10 осіб. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року на місця за 
державним замовленням факультету економіки та управління виробництвом 
за спеціальністю 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності »  для 
здобуття ступеня «магістр»  вище перелічених вступників, які  набрали 76.94 
– 76.02 балів та виконали вимоги для зарахування. 
        

УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року місця за 
державним замовленням факультету економіки та управління виробництвом 
за спеціальністю  8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою»  для здобуття ступеня «магістр»  вище перелічених вступників, які 
набрали   81.8 – 81-08 балів та виконали вимоги для зарахування. 
 
 
 



 3

УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року обліково-
економічного факультету на місця за державним замовленням за 
спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика» для здобуття ступеня 
«магістр»  вище перелічених вступників, які  набрали 86.7 – 72.41 бали та 
виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року обліково-
економічного факультету на місця за державним замовленням за 
спеціальністю 8.03050601 «Прикладна статистика» для здобуття ступеня 
«магістр»  вище перелічених вступників, які набрали 92.48 -84.09 балів та 
виконали вимоги для зарахування.  
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів з 01.09.2015 року обліково-
економічного факультету на місця за державним замовленням за 
спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»  для здобуття ступеня «магістр» 
вище перелічених вступників, які набрали  92.45 – 72.55 балів та  виконали  
вимоги для зарахування.         
УХВАЛИЛИ:  Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів  кредитно-
економічного факультету на місця за державним замовленням за 
спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа» для здобуття ступеня  
«магістр» вище перелічених вступників, які набрали  95.66 – 91.54 балів та 
 виконали вимоги для зарахування. 
 
  Голова приймальної комісії                                 М.І.Звєряков 
  
 Відповідальний секретар  
 приймальної комісії                                               С.В.Ляліков   
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Протокол № 42 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 17 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 Порядок денний: 
1.Зарахування на 1 курс денної  форми навчання на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб. 
(Доповідають декани факультетів) 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Зарахування на 1 курс  денної  форми навчання за напрямами 
підготовки на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. (Доповідають 
декани факультетів). 
 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів кредитно-економічного 
факультету з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит» 21 вступника. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів  фінансово-економічного 
факультету з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит» 14 вступників. 
УХВАЛИЛИ Зарахувати до складу студентів  обліково-економічного 
факультету з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 6 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів обліково-економічного 
факультету з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 14 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету  економіки та 
управління виробництвом з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 
54 вступника. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету економіки та 
управління виробництвом з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»  26 
вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»  19 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»  
31вступника. 
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УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»  17 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне 
підприємництво»  2 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 26 вступників. 
УХВАЛИЛИ: : Зарахувати до складу студентів факультету міжнародної 
економіки з 01.09.2015 року на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
напрямом підготовки 6.140103 «Туризм » 33 вступника. 
 
      Всього зарахувати до складу студентів 1-го курсу денної форми  навчання 
з 01.09.2015 року за напрямами підготовки для здобуття освітнього ступеня 
«бакалавр» на місця за кошти фізичних, юридичних вступників, які виконали 
вимоги для зарахування ( надали оригінали документів)263 вступника 
 
 
 
 Голова приймальної комісії                                 М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                              С.В.Ляліков                    
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Протокол № 44 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 20 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                                 Порядок денний: 
 
1. Зарахування на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра  на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб . 
(Доповідають декани факультетів) 
2.  Список рекомендованих вступників заочної форми навчання на місця 
державного замовлення для здобуття освітнього рівня магістра та освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
. 
 
I.СЛУХАЛИ: Зарахування на денну форму навчання для здобуття ступеня 
магістра  на місця за кошти фізичних, юридичних осіб  
 (Доповідають декани факультетів) 
                          
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів фінансово-
економічного факультету за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» 
для здобуття ступеня магістра  вище перелічених 52 вступника. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів кредитно-
економічного факультету за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа» 
для здобуття ступеня магістра  вище перелічених 18 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
економіки та управління виробництвом за спеціальністю 8.03050401 
«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»  для здобуття 
ступеня магістра  вище перелічених 21 вступника. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
економіки та управління виробництвом за спеціальністю 8.03050101 
«Економічна теорія»  для здобуття ступеня магістра  вище перелічених 1 
(одного) вступника. 
      УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів 
факультету  економіки та управління виробництвом за спеціальністю 
8.03050101 «Менеджмент організацій і адміністрування»  для здобуття 
ступеня магістра  вище перелічених 5 вступників 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
економіки та управління виробництвом за спеціальністю 8.03050102 
 «Менеджмент  інноваційної діяльності»  для здобуття ступеня магістра  
вище перелічених 3 ( трьох) вступників. 
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УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
економіки та управління виробництвом за спеціальністю 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою» для здобуття ступеня 
магістра  вище перелічених  9 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
міжнародної економіки за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» для здобуття ступеня магістра  вище перелічених  13 вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
міжнародної економіки за спеціальністю 8.03050501 «Управління 
персоналом та економіка праці» для здобуття ступеня магістра  вище 
перелічених  4 (чотирьох) вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
міжнародної економіки за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» для 
здобуття ступеня магістра  вище перелічених  2 (двох) вступників. 
    УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
міжнародної економіки за спеціальністю 8.03051003 «Експертиза товарів та 
послуг» для здобуття ступеня магістра  вище перелічених  3 (трьох) 
вступників. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 року до складу студентів факультету  
міжнародної економіки за спеціальністю 14010301 «Туризмознавство» для 
здобуття ступеня магістра  вище перелічених  8 вступників. 
 
II.СЛУХАЛИ: Список рекомендованих вступників заочної форми навчання 
на місця державного замовлення для здобуття освітнього рівня магістра та 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
УХВАЛИЛИ: Оприлюднити рейтинговий список вступників, які 
рекомендовані на місця державного замовлення заочної форми навчання для 
здобуття освітнього рівня магістра 20 серпня  не пізніше 12.00 години. 
УХВАЛИЛИ: Оприлюднити рейтинговий список вступників, які 
рекомендовані на місця державного замовлення заочної форми навчання  для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста 20 серпня  не пізніше 
12.00 години. 
 
  Голова приймальної комісії                                   М.І.Звєряков 
 
  Відповідальний секретар 
  приймальної комісії                                                 С.В.Ляліков 
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Протокол № 45 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 21 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
Голова приймальної комісії                               Звєряков М.І. 
                                                 Порядок денний: 
 
1. Про зарахування на 1 курс заочної форми навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 
( Доповідає керівник центру заочної форми навчання  ) 
2. Про зарахування на 1 курс  вечірньої форми навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 
( Доповідає  керівник вечірньої форми навчання ) 
 
 
I.СЛУХАЛИ: . Про зарахування на 1 курс заочної форми навчання на місця 
за кошти фізичних, юридичних осіб. 
( Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства на місця 
за кошти фізичних, юридичних осіб 7 вступників, які виконали вимоги для 
зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» на місця 
за кошти фізичних, юридичних осіб 7 вступників, які виконали вимоги для 
зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб 1-го вступника, який виконав вимоги для 
зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб 2-х вступників, які виконали вимоги для 
зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб 7 вступників, які виконали вимоги для 
зарахування. 
    УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки  6.030601 «Менеджмент» на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб 5 вступників, які виконали вимоги для 
зарахування. 
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      Всього зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб – 36 вступників 
 
II.СЛУХАЛИ: Про зарахування на 1 курс  вечірньої  форми навчання на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
( Доповідає  керівник вечірньої форми навчання ) 
     УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів 1-го курсу вечірньої форми 
навчання за напрямами підготовки на місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб, всього 10 вступників 
 
 
Голова приймальної комісії                                    М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                 С.В.Ляліков 
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                                                  Протокол № 46 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 25 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 Порядок денний: 
 
1.Зарахування на заочну форму навчання на місця за державним замовленням 
для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем  
спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 « Туризмознавство» 
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
2. Зарахування  на заочну форму навчання на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб для здобуття ступеня магістра 
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
3. Зарахування  на заочну форму навчання на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста  
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
4.Зарахування  на вечірню форму навчання на місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб для здобуття ступеня  магістра та освітньо-кваліфікаційного 
рівня  спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 « Туризмознавство  
(Доповідає керівник центру вечірньої форми навчання ) 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Зарахування на заочну форму навчання  на місця за 
державним замовленням для здобуття ступеня магістра та освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 
«Туризмознавство» 
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю8.0305080401 
«Економіка підприємства» для здобуття ступеня магістра 27 вступників, які 
набрали  86.41- 63.85 балів та виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю 8.03050501 
«Управління персоналом та економіка праці» для здобуття ступеня магістра  
3 вступників, які набрали  88.19 – 71.3 бала та виконали вимоги для 
зарахування.  
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання  з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю8.03050701 
«Маркетинг»для здобуття ступеня магістра  1- го вступника, який набрав  
87.46  балів та виконав вимоги для зарахування.  
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УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю 8.03050801 
Фінанси і кредит ( за спеціалізованими програмами) для здобуття ступеня 
магістра  25 вступників, які набрали 82.68 -67.24 бали та виконали вимоги 
для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю8.0305002  
«Банківська справа» для здобуття ступеня магістра  3-х вступників, які 
набрали  89.1- 84.57  балів та виконали вимоги для зарахування  
    

УХВАЛИЛИ Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю8.03050901 
«Облік і аудит» для здобуття ступеня магістра  15 вступників, які набрали  
94.15- 80.05  балів та виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. на місця державного замовлення за спеціальністю 7.14010301  
 «Туризмознавство» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста  3-х вступників, які набрали 76.63 -66.68 балів                                     
та виконали вимоги для зарахування. 
 
II. СЛУХАЛИ: Зарахування на заочну форму навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб для здобуття ступеня магістра .  
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання ) 
      УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 р. для здобуття ступеня магістра за спеціальностями на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб  вступників, всього  - 97, які успішно 
склали вступні екзамени та виконали вимоги для зарахування. 
         
III.СЛУХАЛИ: Зарахування на заочну форму навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста.  
(Доповідає керівник центру заочної форми навчання) 
    УХВАЛИЛИ: Зарахувати до складу студентів заочної форми навчання з 
01.09.2015 року для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб  всього 39  вступників, які успішно 
склали вступні екзамени та виконали вимоги для зарахування. 
 
IV.СЛУХАЛИ: Зарахування на вечірню форму навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб для здобуття ступеня магістра та освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 
««Туризмознавство»  
(Доповідає керівник центру вечірньої форми навчання ) 
УХВАЛИЛИ: 1)Зарахувати до складу студентів вечірньої форми навчання з 
01.09.2015 р. для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
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спеціальність 7.14010301«Туризмознавство» 5 вступників, які успішно 
склали вступні екзамени та виконали вимоги для зарахування. 
2) Зарахувати до складу студентів вечірньої форми навчання з 01.09.2015 р. 
для здобуття  магістра на місця за кошти фізичних, юридичних осіб за 
спеціальностями  38 вступників, які успішно склали вступні екзамени та 
виконали вимоги для зарахування. 
  
 Голова приймальної комісії                                               М.І.Звєряков 
 Відповідальний секретар  
 приймальної комісії                                                           С.В.Ляліков 
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Протокол № 47 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 31 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 
                                                 Порядок денний: 
1.Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян на денну 
форму навчання для здобуття  ступеня магістра за спеціальністю 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» на договірній 
основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної роботи Шубартовський Г.І.) 
2.Про допуск до вступних випробувань на 1 курс денної та заочної форм 
навчання іноземних громадян для здобуття ступеня бакалавра на договірній 
основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної  Шубартовський Г.І.) 
 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян на 
денну форму навчання для здобуття  ступеня магістра за спеціальністю 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» на договірній 
основі. 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань для здобуття ступеня 
магістра Гасанбейлі Ертогрул Катран огли ( Азербайджан), який має диплом 
бакалавра, за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою» для навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
2. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань на 1 курс денної та 
заочної форм навчання іноземних громадян для здобуття ступеня бакалавра на 
договірній основі. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи  та 
міжнародних зв’язків Шубартовський Г.І.) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань у формі співбесіди на 1 
курс денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра іноземних 
громадян  на місця за кошти фізичних юридичних осіб за напрямом 
підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит 
СЛУХАЛИ: Пропонується допустити до вступних випробувань у формі 
співбесіди на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на місця за кошти фізичних, юридичних осіб іноземного громадяна за 
напрямом підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит» 

Піралізаде Жала Гусейн кизи     (Азербайджан) 
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УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань у формі співбесіди на 1 
курс заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра іноземного 
громадяна  на місця за кошти фізичних юридичних осіб за напрямом 
підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит  - Піралізаде Жала Гусейн кизи     
(Азербайджан) 
    
     Голова приймальної комісії                                  М.І.Звєряков 
      
     Відповідальний секретар 
     приймальної комісії                                              С.В.Ляліков 
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Протокол № 48 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 03 вересня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                 
                                                 Порядок денний: 
1. Про зарахування іноземних громадян на денну форму навчання для 
здобуття  ступеня магістра за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» на договірній основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної роботи  ) 
2.Про зарахування на 1 курс денної та заочної форм навчання іноземних 
громадян для здобуття ступеня бакалавра на договірній основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків  виховної та науково-
педагогічної роботи ) 
 
I. СЛУХАЛИ: Про зарахування іноземних громадян на денну форму навчання 
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» на договірній основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків, виховної та науково-
педагогічної роботи ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 01.09.2015 р. до складу студентів факультету 
економіки та управління виробництвом іноземного громадянина,  Гасанбейлі 
Ертогрул Камран оглди, який має диплом бакалавра для здобуття ступня 
магістра на денній формі  навчання  за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» за кошти фізичних, юридичних осіб. 
II. СЛУХАЛИ: Про зарахування на 1 курс денної та заочної форм навчання 
іноземних громадян для здобуття ступеня бакалавра на договірній основі. 
(Доповідає проректор з міжнародних зв’язків  виховної та науково-
педагогічної роботи  Шубартовський Г.І.) 
УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати до складу студентів 1-го курсу фінансово-
економічного факультету з 01.09.2015 року за кошти фізичних, юридичних 
осіб, іноземних громадян для здобуття ступеня бакалавра: 
                
                       Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит» 
   1 Джавадзаде Тарієль Ісраїл огли            (Азербайджан) 
   2. Гамзаєв Ельчін Мурад огли                   (Азербайджан) 
   3. Чурбанова Гульден Гаджирагім кизи    (Грузія)  
   
      2.Зарахувати до складу студентів 1-го курсу заочної форми навчання 
з 01.09.2015 року за кошти фізичних, юридичних осіб, іноземного громадяна 
для здобуття ступеня бакалавра: 



 2

                          Галузь знань Економіка і підприємництво 
                       Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит» 
1.Піралізаде Жала Гусейн кизи     (Азербайджан) 
 
 
Голова приймальної комісії                                                М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                             С.В.Ляліков 



 1

Протокол № 49 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 17 вересня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                                 
                                                 Порядок денний: 
1.Про допуск  іноземних громадян до вступних випробувань - співбесіди на 1 
курс денної форми навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра за 
напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків Шубартовський Г.І.) 
 
 
СЛУХАЛИ: Про допуск  іноземних громадян до вступних випробувань-
співбесіди на 1 курс денної форми навчання для здобуття  освітнього ступеня 
бакалавра за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків ) 
 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань-співбесіди на  1 курс 
денної форми навчання  фінансово-економічного факультету  за напрямом 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», громадянина Азербайджану, 
.Насірова  Мірсолтан Алі огли, на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
 
 
Голова приймальної комісії                                    М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                 С.В.Ляліков 
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Протокол № 50 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 23 вересня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                               Порядок денний: 
 
1.Про зарахування іноземних громадян на 1 курс денної форми навчання для 
здобуття  освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і 
кредит» на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
 (Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та  
  міжнародних зв’язків ) 
 
1. СЛУХАЛИ: Про зарахування іноземних громадян на 1 курс денної форми 
навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит» на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків ) 
УХВАЛИЛИ: Зарахувати на 1 курс денної форми навчання на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб з 01.09.2015 р. для одержання  освітнього ступеня 
«бакалавр»  іноземних громадян за напрямами підготовки: 
               Напрям підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит»   
               Насіров Мірсолтан Алі огли  ( Азербайджан )    
Напрям підготовки: 6.030505 “ Управління персоналом і економіка праці” 

                 Мойсеєв Андрій Русланович ( Росія)    
                        
 
Голова приймальної комісії                                                  М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                               С.В.Ляліков 
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Протокол № 51 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 10 листопада 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
                                               Порядок денний: 
 
1.Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян на 1 курс денної 
форми навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 
6.140103 «Туризм» на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків) 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян на 1 
курс денної форми навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра за 
спеціальністю 6.140103 «Туризм» на місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб. 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв’язків Шубартовський Г.І.) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань  іноземного громадянина 
ЗІБЕЛ ЕФЕ  ( Туреччина ) на перший курс денної форми навчання, факультет 
міжнародної економіки, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб для 
одержання освітнього ступеня “бакалавр" за напрямом підготовки 140103 
«Туризм». 
 
 

Голова  приймальної комісії                                           М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії             С.В.Ляліков 
 



Протокол № 6 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 07 квітня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
                                      Порядок денний: 
 
1.Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 р.№ 1/11-4823 
«Щодо уточнення коду напряму підготовки». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 

I.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 р 
№ 1/11-4823 «Щодо уточнення коду напряму підготовки». 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
Листом від 02.04.2015р. Міністерство вносить уточнення щодо коду напряму 
підготовки «Туризм», за яким передбачалося навчання іноземців, і просить 
вважати дійсним для зазначеного напряму код 6.140103. 
УХВАЛИЛИ: Вважати дійсним код з напряму підготовки «Туризм» 6.140103, 
за яким передбачалося навчання іноземців. 
 
 
Голова приймальної комісії                                        М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                    С.В.Ляліков             
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Протокол № 9 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 02 липня 2015 року 
        
ПРИСУТНІ:   25 осіб. 
 
                                      Порядок денний : 
1.Про допуск до вступних випробувань для вступу до магістратури іноземців 
(Доповідає проректор з науково-педагогічної, виховної  роботи та 
міжнародних зв’язків.) 
 
1. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань для вступу до 
магістратури іноземців 
(Доповідає проректор з науково - педагогічної, виховної  роботи та 
міжнародних зв’язків.) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань на навчання для здобуття 
ступеня магістра  іноземців, які мають диплом бакалавра за спорідненою 
спеціальністю. 
 
 
Голова приймальної комісії                                       М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                    С.В. Ляліков 
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Протокол № 13 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 13 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
                                                  Порядок денний: 
1.Розгляд електронних заяв із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі», які 
надіслані 11.07.2015 р. та 12.07.2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та  розгляду електронних 
заяв) 
2. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі  на 1 курс усіх форм 
навчання  для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3. Розгляд заяви вступника, які має диплом молодшого спеціаліста за 
спеціальністю «Оціночна діяльність» Рафаловської Вероніки Володимирівни 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
4. Допуск  до фахового випробування на денну, заочну, вечірню форми 
навчання вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття  ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  
5.Допуск до фахового вступного випробування на всі форми навчання осіб, 
які мають базову або повну вищу освіту на навчання для здобуття ступеня 
магстра , освітно-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
I.СЛУХАЛИ: 1.Про розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 11 та 12  липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі перелічених 
 вступників, які подали електронну заяву на денну форму навчання за 
напрямами підготовки та пріоритетами 11 та 12 липня 2015 р. 
 
 2. Розглядаються заяви вступників денної форми навчання за напрямами 
підготовки, які вступник сам скасував 11.07.15р.та 12 07.15р. 
УХВАЛИЛИ: Електронні заяви, які вступник подав на денну форму навчання 
11 та 12 липня за напрямами підготовки, а потім скасував, вважати як 
відмову вступника від участі у конкурсному відборі  в ОНЕУ. 
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II. СЛУХАЛИ: 1. Допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 1 
курс усіх форм навчання для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсі на денну форму навчання за 
напрямами та вказаними пріоритетами  вступників. які  надали результати 
зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за відповідними 
конкурсними предметами. 

2.Пропонується розглянути заяви вступників з 10.07.2015 р. – 13.07.2015 
р.для участі у конкурсному відборі на навчання за ступенем бакалавр на 
1 курс вечірньої форми навчання та напрямами підготовки, які надали 
результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за 
відповідними конкурсними предметами.        
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсі на вечірню форму навчання за 
напрямами підготовки вищевказаних вступників, які  надали результати 
зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за відповідними 
конкурсними предметами. 
 
 3.Пропонується розглянути заяви вступників з 10.07.2015р.– 13.07.2015 р.для 
участі у конкурсному відборі на навчання за ступенем бакалавр на 1 курс 
заочної форми навчання за напрямами підготовки, які  надали  результати 
зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за відповідними 
конкурсними предметами. 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсі на 1 курс  заочної форми 
навчання за напрямами підготовки вищевказаних вступників. які  надали 
результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за відповідними 
конкурсними предметами. 
 
     IV.СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань  Козакова Віктора 
Юрійовича, дитину – інваліда. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань випробувань  Козакова 
Віктора Юрійовича, дитину – інваліда, який  згідно з Правилами прийому 
2015 року надав необхідні матеріали.  
 
III.СЛУХАЛИ: Розгляд заяви вступника, які має диплом молодшого 
спеціаліста за спеціальністю «Оціночна діяльність» Рафаловської Вероніки 
Володимирівни. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії С.В.Ляліков) 
    Рафановська Вероніка Володимирівна закінчили у 2015 році 
відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського 
національного університету садівництва за спеціальністю 5.03050802 
«Оціночна діяльність». Подала заяву  на 3 курс денної форми навчання, 
напрям підготовки «Фінанси і кредит». Пропонується допустити 
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Рафановську В.В. до вступних випробувань за напрямом підготовки 
«Фінанси і кредит». 
УХВАЛИЛИ: Допустити до вступних випробувань Рафановську В.В. до 
вступних випробувань на навчання  за напрямом підготовки «Фінанси і 
кредит» на вакантні місця, на 3 курс денної форми навчання фінансово-
економічного факультету. 
IV.СЛУХАЛИ: Допуск до фахового випробування на заочну форму навчання 
вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненим 
напрямом підготовки для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В.)  
УХВАЛИЛИ: Допустити до фахового вступнного випробування на старші 
курси заочної форми навчання  на вакантні місця осіб, які мають мають 
диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки. 
V.СЛУХАЛИ: Допуск до фахового випробування на денну форму навчання 
вступників, які мають диплом про базову вищу (повну вищу освіту) за 
спорідненим напрямом підготовки для здобуття ступеня магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В.)  
УХВАЛИЛИ: Допустити до фахового вступнного випробування на денну 
форму навчання осіб, які мають диплом  про базову вищу освіту за 
відповідним напрямом підготовки 
 
 
 Голова приймальної комісії                                            М.І.Звєряков 
 
 Відповідальний секретар 
 приймальної комісії                                                         С.В.Ляліков 
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ПРОТОКОЛ № 14 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 
                                                                          від 14 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ:  25 осіб 
 
                                                     Порядок денний: 
 
1. Розгляд електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній 
базі»  які надіслані 13 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ) 
  
 
1.СЛУХАЛИ: Розгляд електронних заяв вступників із статусом 
«Зареєстровано в Єдиній базі»  які надіслані 13 липня 2015 р. 
(Доповідає уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 
заяв ). 
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які 
подали електронну заяву на денну форму навчання за напрямами підготовки, 
пріоритетами  13 липня 2015 р. 
 
 
Голова приймальної комісії                                   М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                С.В.Ляліков 



Протокол № 21 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 22 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 
Голова приймальної комісії                               Звєряков М.І. 
 
Заступник голови                                               Кублікова Т.Б. 
приймальної комісії                                           Шубартовський Г.І. 
                                                                              
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                            Ляліков С.В.   
                                           
                                                 Члени комісії: 
 
Беспалов В.М., Левинський С.В., Островський П.І., Видобора В.В., 
Ластовенко М.Г., Суворовський О.Л., Вакула А.Ю., Давиденко І.В.,  
Літвінов О.С., Сергєєва О.С., Москалюк Г.О., Шинкаренко В.М.,  
Корольова Т.С., Каражия Е.А., Балджи М.Д.,  Литовченко І.Л.,  
Уперенко М.А., Лоханова Н.О., Волох М.А., Єреш Д.С., Скляр Д.В. 
 
                                      Порядок денний: 
 



Протокол № 24 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 25 липня 2015 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 
Голова приймальної комісії                               Звєряков М.І. 
 
Заступник голови                                               Кублікова Т.Б. 
приймальної комісії                                           Шубартовський Г.І. 
                                                                              
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                            Ляліков С.В.   
                                           
                                                 Члени комісії: 
 
Беспалов В.М., Левинський С.В., Островський П.І., Видобора В.В., 
Ластовенко М.Г., Суворовський О.Л., Вакула А.Ю., Давиденко І.В.,  
Літвінов О.С., Сергєєва О.С., Москалюк Г.О., Шинкаренко В.М.,  
Корольова Т.С., Каражия Е.А., Балджи М.Д.,  Литовченко І.Л.,  
Уперенко М.А., Лоханова Н.О., Волох М.А., Єреш Д.С., Скляр Д.В. 
 
                                      Порядок денний: 
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Протокол № 34-1 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 06 серпня 2015 року 
      
ПРИСУТНІ: 25 осіб 
 
 
                                         Порядок денний: 
1.Списки рекомендованих на 1 курс денної форми навчання на місця 
державного замовлення, які сформовані в Єдиній державній базі з питань 
освіти. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
1.СЛУХАЛИ: Списки рекомендованих на 1 курс денної форми навчання  
на місця державного замовлення, які сформовані в Єдиній державній базі з 
питань освіти. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
      Згідно з Правилами прийому до ОНЕУ необхідно оприлюднити 
06.08.2015року   не пізніше 12.00годин  списки вступників, рекомендованих 
на 1 курс денної форми навчання на місця державного замовлення, які 
сформовані в Єдиній державній базі з питань освіти за напрямами підготовки. 
 
УХВАЛИЛИ: Списки рекомендованих на 1 курс денної форми навчання  
на місця державного замовлення, які сформовані в Єдиній державній базі з 
питань освіти розмістити на веб-сайті університету та  інформаційних стендах 
університету 06 серпня  2015 року не пізніше 12.00 години. 
 
 
                                                                               
Голова приймальної комісії                                    М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                 С.В.Лялікоів 
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