
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «11» серпня 2019 року №277-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2019 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5395387 Бесп`ята Зоя Ігорівна 183643 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом сучасної 
організації

367,19

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6494071 Дроздова Олена Сергіївна 182040 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

298,06

6271604 Пацація Анастасія Тамазіївна 170683 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

315,93

2



6362338 Чижовська Тетяна Віталіївна 182155 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

289,438

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6657945 Кащенко Олександра Юріївна 244257 B19 04.07.2019 Диплом 
бакалавра

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку, Фінансовий та 
страховий 
менеджмент, 
Фіскальне 
адміністрування

340,976

5387217 Лебедко Наталія Радіславівна 164618 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку, Фінансовий та 
страховий 
менеджмент, 
Фіскальне 
адміністрування

339,338

4



6557689 Моісеєнко Валерія Андріївна 193345 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку, Фінансовий та 
страховий 
менеджмент, 
Фіскальне 
адміністрування

309,083

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6500708 Балашова Діана Юріївна 167784 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

358,85

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6480698 Кубаяті Крістіна Тоніївна 183719 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

353,342

6045662 Одижинська Мирослава Олегівна 183724 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

344,596

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 277-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6267567 Карніцова Світлана Сергіївна 180124 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка та стратегія 
розвитку 
підприємства, 
Економіка, планування 
та управління 
бізнесом, 
Муніципальна 
економіка

352,07

6505767 Мельник Олександра Олександрівна 081041 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка та стратегія 
розвитку 
підприємства, 
Економіка, планування 
та управління 
бізнесом, 
Муніципальна 
економіка

361,6

8


