
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 «12» серпня 2019 року №282-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 року, 
протокол №30,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 «12»  серпня 2019 року 
№ 282-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5219683 Абравітов Олександр Олександрович 30684595 CK 22.12.2006 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

219,22

5220294 Бойченко Наталія Іванівна 25572599 CK 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

215,67

5219675 Вонсович Олена Олександрівна 116037 C15 30.09.2015 Диплом 
спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

220,27

5219705 Грекова Інна Сергіївна 056413 M18 28.02.2018 Диплом 
магістра

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

217,72

1



6747635 Новокрещенов Юрій Едуардович 30819009 CK 28.02.2007 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

279,39

5219670 Правда Маргарита Джомагулівна 37451618 CK 02.07.2009 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

260

2



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 «12»  серпня 2019 року 
№ 282-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6747364 Гортолум Василь Анатолійович 008640 ЛБ 30.06.1997 Диплом 
спеціаліста

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

333,32

6746864 Жуковський Юрій Олександрович 41784957 CK 15.07.2011 
Диплом магістра

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

333,86

5336465 Яблонський Євгеній Олегович 042501 M17 28.02.2017 Диплом 
магістра

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

328,8
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 282-Ос

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5219783 Бороденко Тетяна Вікторівна 111504 C15 12.08.2015 Диплом 
спеціаліста

Стратегічний 
маркетинг

218

5219815 Манжос Інна Вікторівна 23513608 CK 19.07.2003 
Диплом спеціаліста

Стратегічний 
маркетинг

239

5219803 Прохорова Алла Миколаївна 561288 B-I 30.06.1977 Диплом 
спеціаліста

Стратегічний 
маркетинг

223,89
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 282-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5219773 Громов Дмитро Геннадійович 096568 C16 25.06.2016 Диплом 
спеціаліста

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

218,8

5219793 Олійник Катерина Олегівна 41428711 CK 05.07.2011 
Диплом магістра

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

220
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 282-Ос

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5219817 Башинський Віктор Вікторович 29866315 PH 20.06.2006 Диплом 
спеціаліста

Міжнародні 
економічні відносини

219,67

5219825 Білопранець Юлія Сергіївна 007455 M19 25.01.2019 Диплом 
магістра

Міжнародні 
економічні відносини

250,19
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