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

Форма № Н-1.03.1
Університет державної фіскальної служби України

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ІРПІНЬ

(населений пункт)

від «29» листопада 2019 року №1960

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Університет державної фіскальної служби 
України у 2019 році та рішення приймальної комісії від «29» листопада 2019 року, 
протокол №47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» листопада 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 38 арк.

Ректор Павло ПАШКО
(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

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

051 Економіка Державна Магістр 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

6868291 Авраменко Анастасія Володимирівна 050188 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

303

6866760 Гута Денис Олександрович 077269 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

275

6866775 Колядич Вікторія Іванівна 178698 B19 26.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

216

1



6866769 Паніна Альона Володимирівна 38572707 HP 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

248

6866027 Рибак Ярослав Валерійович 138425 B19 21.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

248

6868292 Ялинчук Анастасія Володимирівна 050285 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

284

2



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

051 Економіка Державна Магістр 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

6866059 Онуфран Сергій Миколайович 35071600 PH 20.06.2008 
Диплом спеціаліста

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

296

6867399 Федько Алла Володимирівна 058174 M19 28.02.2019 Диплом 
магістра

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

240

6866815 Черепанська Ірина Олександрівна 25950440 TM 25.02.2005 
Диплом спеціаліста

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

304

3



6866743 Черепанський Леонід Миколайович 24539626 TM 09.07.2004 
Диплом спеціаліста

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

254

6865892 Шеремет Іван Олександрович 113018 C17 31.05.2017 Диплом 
спеціаліста

Економіка закупівель, 
Економічне 
управління медичними 
закладами, Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві

217

4



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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

6866738 Бєлікова Алевтина Андріївна 030894 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

287

5



6866741 Бушева Євгенія Володимирівна 37569413 HK 31.12.2009 
Диплом бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

276

6865863 Гушньовська Вікторія Іванівна 031043 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

221

6865850 Кравченко Аліна Романівна 031238 B19 21.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

252

6



6865845 Куліш Олена Леонідівна 031247 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

250

6865871 Мусієнко Ірина Олександрівна 031562 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

274

6865908 Скримський Михайло Володимирович 227783 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

292

7



6865880 Юхимчук Дана Сергіївна 031748 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

214

8



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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

6867218 Грицюк Вікторія Сергіївна 134137 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Митна логістика, 
Податкове 
консультування

239

6865886 Копотун Анастасія Михайлівна 050233 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Митна логістика, 
Податкове 
консультування

315

9



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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

6865906 Зелінська Наталія Юріївна 43383835 HK 05.06.2012 
Диплом магістра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

313

10



6865859 Миргородська Ольга Миколаївна 33151841 KB 31.01.2008 
Диплом магістра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

237

6865896 Пелипась Руслан Олександрович 027663 M16 04.04.2016 Диплом 
магістра

Державний аудит; 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях, Облік 
і оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю, 
Управлінський облік 
та бізнес-аналітика

297

11



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр 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

6866705 Афанасьєва Катерина Сергіївна 030856 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

257

12



6867336 Бежевець Ірина Володимирівна 030846 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

226

6866687 Бутко Антон Олегович 030905 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

245

13



6865874 Ващук Роман Сергійович 013036 B16 19.02.2016 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

249

6865933 Гуменюк Вадим Олександрович 031001 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

209

14



6865856 Дорошенко Олександр Вікторович 031048 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

235

6866823 Ковальчук Юлія Іванівна 031157 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

240

15



6866696 Косовський Кірілл Ігорович 031212 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

240

6866701 Лисак Юлія Іванівна 050234 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

272

16



6865858 Литвин Олександр Сергійович 031258 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

285

6865882 Романенко Олексій Вікторович 031463 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

246

17



6865894 Сілич Дарина Олександрівна 031601 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

210

18



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр 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

6867512 Тереля Надія Сергіївна 47462852 BA 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Бізнес-процеси на 
міжнародних 
фінансових ринках, 
Управління 
державними 
фінансами, Управління 
процесами в сфері 
банківського бізнесу, 
Управління 
фінансовою та 
страховою діяльністю, 
Фінансова аналітика, 
Фінансовий 
менеджмент у сфері 
бізнесу

224

19



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6867269 Кулеш Вікторія Вікторівна 136800 B19 29.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент митної 
справи

243

20



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

081 Право Державна Магістр 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

21



6865914 Андрощук Богдана Вікторівна 030867 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

376

22



6866077 Герус Наталія Валеріївна 030960 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

406

23



6867323 Маріковський Олександр Олександрович 22396741 KX 21.06.2003 
Диплом магістра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

323

24



6865918 Мільченко Наталія Сергіївна 031325 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

434

25



6865927 Мостович Юлія Сергіївна 031380 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

417

26



6865928 Пашкова Андріана Андріївна 031429 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

411

27



6865915 Савчук Марія Володимирівна 031527 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

375

28



6866081 Садовнік Володимир Вячеславович 031536 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

402

29



6866784 Снитюк Богдан Володимирович 031580 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

376

30



6866088 Телятніков Станіслав Дмитрович 221090 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

425

31



6865912 Федоренко Євгенія Вікторівна 125716 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

424

32



6866786 Хельменко Олександр Володимирович 125724 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

428

33



6865920 Яхневич Анастасія Іванівна 031721 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Експертно-
криміналістична 
діяльність, 
Кримінально-правове 
та кримінологічне 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів та органів 
юстиції, 
Організаційно-правові 
механізми 
Європейського 
співробітництва в 
економічній сфері, 
Охорона та захист 
цивільних прав, 
Правова взаємодія 
ДФС України у 
запобіганні корупції, 
Правове забезпечення 
місцевого 
самоврядування в 
контексті 
Європейської 
інтеграції, Правове 
забезпечення 
соціально-економічних 
прав, Правове 
забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої 
та адвокатської 
діяльності, Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
держави, Управління 
господарсько-
правовою діяльністю, 
Цивільно-правове 
забезпечення охорони 
здоров’я

305

34



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

081 Право Державна Магістр 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

6867670 Бурч Ярослав Михайлович 000256 ЛБ 29.05.1996 Диплом 
спеціаліста

Правове забезпечення 
митної безпеки, 
Фінансові 
розслідування

339

35



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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

6866031 Володько Микола Сергійович 11687738 EP 30.06.1999 Диплом 
спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

246

6866779 Ворушило Ілля Олександрович 030959 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

257

6866034 Дядченко Євгеній Анатолійович 10019478 MB 25.06.2005 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

246

6866045 Кльосова Маргарита Валентинівна 031182 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

280

6866037 Корнійчук Максим Сергійович 031168 B19 24.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

333

6866040 Талан Іван Васильович 031561 B19 20.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в економіці

259

36



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна фіскальна служба України Університет державної 
фіскальної служби України

Додаток до наказу від «29»  листопада 2019 року 
№ 1960

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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

6867397 Бубало Володимир Олександрович 31354399 KB 27.06.2007 
Диплом спеціаліста

Регіональне 
управління та 
самоврядування

259

6866071 Дигас Віктор Васильович 34817066 XM 01.07.2008 
Диплом магістра

Регіональне 
управління та 
самоврядування

214

6866083 Жеков Ігор Іванович 15069044 KB 26.06.2001 
Диплом спеціаліста

Регіональне 
управління та 
самоврядування

223

6866834 Медвідчук Людмила Олександрівна 063907 M18 28.02.2018 Диплом 
магістра

Регіональне 
управління та 
самоврядування

248

6866079 Руденко Сергій Анатолійович 21143998 KB 27.06.2002 
Диплом спеціаліста

Регіональне 
управління та 
самоврядування

217

6866062 Татьяніна Світлана Михайлівна 32498563 KX 20.06.2007 
Диплом магістра

Регіональне 
управління та 
самоврядування

220

37



6866074 Федоренко Юрій Сергійович 053274 M17 26.05.2017 Диплом 
магістра

Регіональне 
управління та 
самоврядування

276

38


