
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «08» серпня 2019 року №268-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «08» серпня 2019 року, 
протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

051 Економіка Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6268501 Лещенко Владислав Андрійович 47992335 CK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0353420 Бізнес-статистика та 
аналітика, Комп'ютерні 
та інтернет-технології 
в бізнесі, Світова 
економіка та моделі 
функціонування 
господарських систем, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

118,32

6545652 Луценко Вячеслав Ігорович 49367376 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0230222 Бізнес-статистика та 
аналітика, Комп'ютерні 
та інтернет-технології 
в бізнесі, Світова 
економіка та моделі 
функціонування 
господарських систем, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

135,15
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6282392 Кучерявенко Ігор Дмитрович 50047903 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0135632 Облік і аудит, 
Оціночна діяльність

115,872

6453112 Фаніна Олена Сергіївна 46820596 CK 01.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0353125 Облік і аудит, 
Оціночна діяльність

118,116
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5461536 Бажора Катерина Віталіївна 50793760 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0339840 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

115,158

6056399 Безпалько Роксолана Вікторівна 50837358 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0254154 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

112,608
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5941378 Богун Оксана Сергіївна 50093755 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0111620 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

129,336

6156202 Воронко Вікторія Олегівна 49386562 CK 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0233716 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

116,076

6791535 Глущак Ганна Андріївна 47993107 CK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0374702 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

120,564

6779758 Мадоян Гагік 50793494 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0117025 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

126,582

6683635 Сугак Ігор Олегович 47362922 CK 27.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0356875 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

109,752
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6767245 Тішков Кирило Вікторович 49386073 CK 04.07.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0356118 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

106,998

6713835 Юрченко Антон Олександрович 51384332 CK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0332762 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, Фінанси, 
фінансовий 
менеджмент та 
страхування

112,098
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

073 Менеджмент Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6793418 Дєтушев Олександр Олександрович 50791241 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0138629 Бізнес-
адміністрування, 
Менеджмент 
організацій

176,358
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5625857 Кузнєцова Зоя Леонідівна 50791213 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0015784 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та організація торгівлі, 
Економіка та 
планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

164,322
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6268188 Лещенко Владислав Андрійович 47992335 CK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0353420 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та організація торгівлі, 
Економіка та 
планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

118,32
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «08»  серпня 2019 року 
№ 268-Ос

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Молодший бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6164792 Несміянова Вікторія Олегівна 51368683 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0168760 Готельно-ресторанна 
справа

145,452

9


