
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 «22» серпня 2018 року №366-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2018 року, 
протокол №34,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 «22»  серпня 2018 року 
№ 366-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4552291 Агошков Максим Костянтинович 207530 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

155,906

4625259 Аракелова Алла Олександрівна 207513 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

160,4



4833027 Калантарчук Тетяна Ігорівна 207507 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

144,35

4554419 Ковінчук Ірина Вікторівна 207522 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

109,82

4554718 Константинова Вікторія Віталіївна 207536 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

137,184

4556345 Лопухова Ірина Миколаївна 207519 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

155,53



4557326 Олєй Ірина Ігорівна 207538 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

140,476

4625614 Омелянович Анастасія Сергіївна 207524 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

131,304

4560674 Рибак Катерина Андріївна 207566 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

128,132

4933559 Римський Данило Валентинович 094964 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

127,6



4632727 Розум Аліна Олегівна 207564 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

115,28

4556776 Семененко Анна Сергіївна 207553 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

140,424

4626021 Сіліян Єлизавета Олександрівна 207559 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

123,854

4632936 Стефанко Аліна В`ячеславівна 207565 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

120,616



4632300 Стрельчук Олена Віталіївна 207555 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

107,768

4556358 Шрайбер Ілона Ігорівна 207567 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

158,8


