
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 №373-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 заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 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 
№ 373-Ос

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5161791 Бобрихіна Ганна Вікторівна 30386940 HK 30.06.2006 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

187,1

5137575 Боршуляк Олег Ігорович 45332915 CK 10.06.2013 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

170,1

5132779 Бренсон Яніна Геннадіївна 049316 M15 26.06.2015 Диплом 
магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

127,868

4457997 Васильєва Наталя Миколаївна 784017 УB 26.06.1992 Диплом 
спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

135,25



4519311 Демченко Тетяна Борисівна 41143986 XA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

174,3

5130442 Луб Марина Леонідівна 35716891 KB 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

143,5

5135545 Ткач Катерина Сергіївна 47825881 CK 28.02.2015 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

146,8

5162187 Шевчук Любов Олександрівна 43690437 CK 28.05.2012 
Диплом магістра

Облік, аудит і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю

161,6



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 
№ 373-Ос

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4517927 Буряк Лілія Павловна 10671640 XA 10.02.1999 
Диплом спеціаліста

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Податкова справа, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку

160,6

3930309 Горіна Наталя Вікторівна 002996 KB 17.06.1994 Диплом 
магістра

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Податкова справа, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку

169,91

4515964 Жученко Олег Дем`янович 32906067 CK 03.07.2007 
Диплом магістра

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Податкова справа, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку

177,4



4646955 Керекеша Ольга Владиславівна 16282212 CK 10.07.2001 
Диплом спеціаліста

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Податкова справа, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку

179,558

4649800 Ольховський Дмитро Васильович 28335333 CK 28.02.2006 
Диплом спеціаліста

Державні та 
муніципальні фінанси, 
Корпоративні фінанси, 
Податкова справа, 
Управління діяльністю 
банків на фінансовому 
ринку

146,198



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 
№ 373-Ос

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5161915 Волкова Наталія Іванівна 11911807 CK 06.07.1999 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій, 
Управління фінансово-
економічною безпекою

160,2



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 
№ 373-Ос

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5132475 Баранова Євгенія Давидівна 028044 C18 30.06.2018 Диплом 
спеціаліста

Маркетинговий 
менеджмент

151,16

5132503 Бренсон Яніна Геннадіївна 049316 M15 26.06.2015 Диплом 
магістра

Маркетинговий 
менеджмент

130,568

5132684 Малярчик Игор Олегович 32981119 CK 09.07.2007 
Диплом магістра

Маркетинговий 
менеджмент

184,9

4541573 Соболенко Ірина Олександрівна 002068 M15 17.06.2015 Диплом 
магістра

Маркетинговий 
менеджмент

131,68



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 
№ 373-Ос

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5004640 Любинська Ганна Миколаївна 28191448 CK 21.06.2005 
Диплом магістра

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

164,336


