
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «21» серпня 2018 року №362-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «21» серпня 2018 року, 
протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «21»  серпня 2018 року 
№ 362-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4630362 Герасименко Олена Ігорівна 207517 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес процесів 
в системі управління, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

157,506

4901160 Шерер Юлія Ігорівна 156793 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес процесів 
в системі управління, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

170,59



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «21»  серпня 2018 року 
№ 362-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4283576 Єргієва Юлія Олегівна 193293 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

190,445



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «21»  серпня 2018 року 
№ 362-Ос

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4825607 Бондаренко Юлія Юріївна 157695 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

162,25

5140865 Мясникян Сюзанна Дереніковна 113173 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

181,98



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «21»  серпня 2018 року 
№ 362-Ос

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3931315 Воронцова Карина Сергіївна 208095 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинговий 
менеджмент

165,2

4342162 Нємцева Анастасія Андріївна 208050 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинговий 
менеджмент

176,19

3931728 Томашевська Олександра Романівна 208055 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинговий 
менеджмент

164,71


