
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  "Міжнародний  університет  фінансів" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» вересня 2022 року №42-У

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Заклад вищої освіти "Міжнародний 
університет фінансів" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 
2022 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Любов СМОЛЯР
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Заклад вищої освіти 
"Міжнародний 

університет фінансів"
Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 

№ 42-У

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11594180 980675

Віткова Аліна Валеріївна 169366 M19 30.12.2019 
Диплом магістра

Інформаційні 
технології в 
фінансах, 
Корпоративні 
фінанси та 
фінансова 
аналітика

189,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Заклад вищої освіти 
"Міжнародний 

університет фінансів"
Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 

№ 42-У

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11454435 998259

Дзюбич-
Стеценко

Дарина Анатоліївна 206593 B21 24.09.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0020490 Інформаційні 
технології в 
фінансах, 
Корпоративні 
фінанси та 
фінансова 
аналітика

174,000
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