
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 №370-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 вечірньої 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 
№ 370-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Вечірня 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

4416360 Баландіна Олена Вікторівна 160562 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

125,054

5066336 Ільюшенкова Вікторія Валеріївна 35314686 CK 02.07.2008 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

175,3

5132445 Ляшенко Олена Іванівна 32943449 CK 10.07.2007 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

189,6

4416670 Пухка Алла Сергіївна 160489 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

113,704



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 
№ 370-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Вечірня 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

4410509 Афанасьєв Сергій Сергійович 160475 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

137,198

5110645 Безугленко Олександр Юрійович 35550879 CK 23.01.2009 
Диплом магістра

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

174,7

4411034 Богодьорова Анастасія Андріївна 160463 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

144,262



4415019 Боржкова Алла Володимирівна 160497 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

126,872

3790703 Висоцька Шахсанем Арсенівна 176081 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

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

153,9

4412485 Даниленко Катерина Сергіївна 160491 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

106,42

4411426 Дмитренко Павло Олегович 160467 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

111,898

4411758 Іваніщів Юрій Анатолійович 160461 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

104,94

5110711 Калюжна Катерина Сергіївна 093755 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

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

155,14

4852173 Марченко Світлана Юріївна 069610 B18 29.06.2018 Диплом 
бакалавра

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

134,3



5136760 Москаленко Лариса Петрівна 772326 PB 30.06.1987 Диплом 
спеціаліста

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

112,4

4413086 Орочко Стелла Святославівна 160485 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

128,598

4415648 Сикманова Галина Андріївна 160495 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

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

138,684



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 
№ 370-Ос

242 Туризм Державна Магістр Вечірня 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

4926483 Поліщук Катерина Віталіївна 160492 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка та 
управління 
туристичною 
діяльністю

295,796

5072513 Сапожнікова Анастасія Владиславівна 160483 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка та 
управління 
туристичною 
діяльністю

251,608


