
 

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
IV рівень акредитації 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636851  від 19.06.2015 р. 

                                       Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 р. 

                                                       .№ 143-л «Про переоформлення  ліцензій» 

                                                       

                                                

                                             ПРИЙОМ   у 2018 році 

на очно (вечірню) форму навчання для здобуття ступеня бакалавр 

здійснюється на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
 Вступники на 1 курс очної (вечірньої) форми навчання подають заяви  в паперовій  формі до 

приймальної комісії університету. Прийом заяв та документів починається 12 липня і закінчується 0 

18.00 годині 10 серпня  - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди  

для  участі у конкурсному відборі до університету подають заяви  в паперовій формі (прийом 

документів  з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди 

проводяться з 21 до 23 липня включно). 

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років, 

крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, 

французької, німецької  та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року. 

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, не 

обмежується. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності  та форми 

навчання. 

Формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та /або юридичних 

осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не 

пізніше  11 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18.00 години 

17 серпня; 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 25 серпня  2018 р. 

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто документів оригіналі 

та додає: 

-  документ, що посвідчує особу  (додати  копію цього документу); 

-  військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію); 

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих 

документів); 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на 

відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому 

документів. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Інформація  

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на очній (вечірній) 

 формі навчання  
 

 

  Центр 

вечірньої     
  форми 

навчання 

 

 

 

 

Спеціальність  

освітнього ступеня  

бакалавра 

Перелік   конкурсних      

          предметів  

(вступних іспитів) 

Вага 

предметів 

сертифіката 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі Код   Назва 

051 Економіка 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3.  Математика або 

географія 

 

          0,3 

0,3 

0,3 

100 

100 

100 

071 
Облік і 

оподаткування 

1. Українська мова та 

література 

 

2. Історія України 

 

3. Математика або 

іноземна мова 

0,3 

0,3 

0,3 

              100 

 

100 

 

 

100 

 

072 

 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

 

3. Математика або 

географія 

 

0,.3 

 

0,3 

 

0,3 

 

 

100 

 

100 

 

100 

075 Маркетинг 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Математика або 

географія 

0,3 

0,3 

0,3 

100 

100 

100 

076 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Історія України або 

географія 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

100 

 

100 

 

100 

 

242 

 

Туризм 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Іноземна мова або 

географія 

0,3 

0,3 

0,3 

100 

100 

100 

 

 

Вага середнього балу документу про повну загальну середню освіту складає 0,1                         

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua  

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua   

Довідки за телефоном: (048) 723-80-73 - приймальна комісія 

                                                       (048)  723-84-92 – центр вечірньої форми навчання          

Підготовчі курси телефон  (0482) 35-68-91 

 
 

 

http://oneu.edu.ua/
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