
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 №374-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 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 «22»  серпня 2018 року 
№ 374-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

3933071 Горіна Наталя Вікторівна 002996 KB 17.06.1994 Диплом 
магістра

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

157,91

5146773 Руснак Ганна Володимирівна 35321272 CK 08.07.2008 
Диплом спеціаліста

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

134,3



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 
№ 374-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

3942941 Бабич Вадим Володимирович 17026055 KB 24.09.2010 
Диплом магістра

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

139,9

3947161 Бугайова Галина Олександрівна 002531 KЗ 30.06.1994 Диплом 
магістра

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

147,3

3907770 Григорець Ірина Михайлівна 813185 HB 03.07.1987 Диплом 
магістра

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

150,2



4332934 Денисова Олена Володимирівна 12376789 CK 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

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

140,4

3937045 Єрмакова Тетяна Миколаївна 32078537 XA 30.06.2007 
Диплом магістра

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

175,7

3934857 Лихоманова Ірина Миколаївна 30295280 XA 31.05.2006 
Диплом магістра

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

130,9

3946711 Мельник Вікторія Володимирівна 012252 ЛB 04.02.1995 Диплом 
спеціаліста

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

152,3

4570607 Правнік Юлія Олегівна 14514633 XA 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

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

149,82

4673017 Семенюта Ліліана Олександрівна 25738557 XA 29.06.2004 
Диплом спеціаліста

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

149,226



3903115 Спасова Івета Григорівна 25829884 HP 30.06.2004 Диплом 
спеціаліста

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

146,4

4566725 Тарасова Олена Геннадіївна 25581553 XA 05.07.2004 
Диплом спеціаліста

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

155,88

3893034 Хроменков Євген Валерійович 28474322 HP 18.05.2006 Диплом 
спеціаліста

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

153,3


