
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 

на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра 

                                                     у 2018 році 
Під час вступної компанії 2018 року вступники на 1 курс заочної форми навчання подають заяви 

тільки в електронній формі з 12 до 26 липня включно на місця за державним замовленням.  

На місця за рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб прийом заяв та документів починається 12 

липня, закінчується 10 серпня  о 18 год.00 хв. 

Вступники, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими правами, подають заяви в 

паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.  

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. 

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення на денну чи заочну форми 

навчання  не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. 

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

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, 

вступник що претендує на місця державного замовлення за денною чи заочної формою навчання, для здобуття 

ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; 

при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої 

програми) та форми навчання (денна чи заочна). 

Формування рейтингового списку вступників на місця за державним замовленням, які вступають на 

основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше   01 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 18.00 години 06 серпня; 

Зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня;  за 

кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня. 

 

Перелік конкурсних предметів згідно додатка 4 Умов прийому до ВНЗ України 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти  у 2018 році 

на бюджетні спеціальності для здобуття освітнього  ступеня «бакалавр» 

Форма 
навчання 

 

              Спеціальності  
( освітні програми) 

 

Перелік 
конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна 
кількість 
балів для 

допуску до участі 
в конкурсі 

Заочна 

форма 
навчання 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
- економіка підприємства та 

організація підприємницької 

діяльності 

- економіка та планування бізнесу 

1.Українська мова та 

література 

2.Математика 

3.Іноземна мова або географія 

       0,40 

0,20 

0,30 

             100 

100 

100 

071 Облік і оподаткування 

- облік і аудит  

 

 

  1.Українська мова та література 

  2. Математика 

  3. Іноземна мова або географія 

0,40 

0,20 

0,30 

100 

100 

100 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування    

 - банківська справа 

- фінанси ,  фінансовий    

  менеджмент  та страхування 

1.Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або географія 

        0,40 

0,20 

0,30 

100 

100 

100 

 Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту (атестата) складає  0,1         
            



Перелік конкурсних предметів згідно  Умов прийому до ВНЗ України 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти  у 2018 році 

на небюджетні спеціальності  для здобуття освітнього  ступеня «бакалавр» 

Форма 
навчання 

 

              Спеціальності  
( освітні програми) 

 

Перелік 
конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна 
кількість 
балів для 

допуску до участі 
в конкурсі 

Заочна 
форма 

навчання 
 

051 Економіка 

- управління персоналом і економіка 

праці 

1.Українська мова та 

література 

2.Історія України 

3.Математика або географія 

 

0,40 

0,20 

0,30 

 

             100 

100 

100 

292  Міжнародні економічні 

відносини 

- міжнародна економіка 

 

 

  1.Українська мова та література 

  2. Іноземна мова 

  3. Історія України  або географія 

  

0,35 

0,30 

0,25 

100 

100 

100 

073 Менеджмент 

- менеджмент організацій 

  1.Українська мова та література 

  2.  Іноземна мова 

  3. Історія України або географія   

      

        0,40 

0,20 

0,30 

 

               100 

100 

100 

075 Маркетинг 

- маркетинг 

  1.Українська мова та література 

  2.  Іноземна мова 

  3. Історія України або географія  

      

        0,45 

0,20 

0,25 

100 

100 

100 

242 Туризм 

  - туризм 

 

  1.Українська мова та література 

  2. Іноземна мова 

  3. Історія України або географія 

    

0,35 

0,30 

0,25 

100 

100 

100 

 Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту (атестата) складає  0,1          

 

 КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 

 
 найважливіша конкурентна перевага - високий імідж ОНЕУ, який є членом асоціації європейських 

університетів, є профільним вузом і має вищий рівень акредитації  і  як наслідок, високий рівень якості 

викладання спеціальних економічних дисциплін  

 багаторівнева система підготовки економістів (бакалавр 4 року, магістр 1,5 року) 

 здобуття освіти практично по всім найважливішим та затребуваним на ринку праці економічним 

спеціальностям (спеціалізація, освітня програма)  

 протягом навчання викладаються всі нормативні дисципліни, які мають місце в навчальних планах 

денної форми навчання 

 використовуються нові інформаційні, комп'ютерні і мультимедійні технології навчання 

 навчання ведеться  за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, так і за рахунок державних коштів. 

Можлива помісячна оплата за навчання 

 наявність лабораторії дистанційного навчання та методичної бази в електронному вигляді по всім 

дисциплінам. Впровадження елементів дистанційного навчання. 

 зручний графік занять протягом року. Можливість відвідувати лекції на денній формі навчання 

 видача дипломів європейського зразка 

 навчальний корпус знаходиться в центрі м. Одеса на вул. Пушкінській 

 

НАВЧАЮЧИСЬ В ЦЕНТРІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВИ МОЖЕТЕ ОДНОЧАСНО: 

 Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки 

 Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному 

закладі України або інших країн світ 

 Служити в збройних силах України 
 

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 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. Підготовчі курси тел.(0482) 35-68-91 

        За усіма питаннями, щодо вступу на 1 та інші курси Центру заочної форми навчання 

особливостей організації навчального процесу звертайтеся за адресою 

Адреса Центру заочного навчання: м. Одеса , вул. Пушкінська, 26, тел. 722-62-71, 722-62-73 

 

http://oneu.edu.ua/
mailto:abiturient@oneu.edu.ua

