
 

 

Перелік освітніх  програм  

підготовки  здобувачів вищої освіти в Університеті державної фіскальної служби України  
 

Код і назва 

спеціальності  
Для підготовки бакалаврів Для підготовки магістрів  Для підготовки докторів філософії  Випускаюча 

кафедра спеціалізація керівник програми магістерська програма керівник програми спеціалізація керівник 

програми 

Навчально-науковий інститут права 

081 Право 

 

Податковий юрист 

Колганова О.А., 
к.ю.н., доцент 

 

Правове забезпечення фінансової 

безпеки держави  

Білоус В.Т., д.ю.н., 

професор 

  
Фінансового права 

Правове забезпечення 
приватно-комерційної 
діяльності 

Управління господарсько-
правовою діяльністю 

Мацелик Т.О., д.ю.н., 
доцент 

  Господарського 
права та процесу 

Охорона та захист цивільних прав Новицький А.М., д.ю.н., 
професор 

  Цивільного права та 
процесу 

Кримінально-правова та 
кримінальна процесуальна 
діяльність 

Кримінально-правове та 
кримінологічне забезпечення 
діяльності правоохоронних 
органів та органів юстиції 

Топчій В.В., д.ю.н., 
професор 

  
Кримінального 
права та 

кримінології 

Правове забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої та 

адвокатської діяльності 

Лисенко В.В., д.ю.н., 
професор 

  
Кримінального 
процесу та 
криміналістики 

293 Міжнародне 
право 

 

Міжнародне публічне 
право, Міжнародне 
приватне право, 

Європейське право 

Яцишин Н.Г., к.ю.н., 
доцкнт 

    Міжнародного 
права та 
порівняльного 
правознавства 

081 Право 

 
 

 
  Публічне право Цимбал П.В., 

д.ю.н.,професор 
 

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту 

 
 
 
 
 

071 Облік і 
оподаткування  

 

Облік і оподаткування 
підприємств (організацій, 
установ) 

Кондукова Е.В., 
к.е.н.,професор 

Облік і оподаткування в 
управлінні підприємницькою 
діяльністю 

Мацелюх Н.П., к.е.н., 
професор 
 

  Бухгалтерського 
обліку 

Державний фінансовий 
контроль 

Податковий аудит Лісовий А.В., д.е.н., 
професор 

  Аудиту та 
економічного 

аналізу 

Аудит державних фінансів Шевчук О.А., д.е.н., 
професор 

  

Інформаційні ресурси в 
обліку і оподаткуванні 

Управління інформаційними 
ресурсами в обліку 

Осмятченко В.О., д.е.н., 
професор 

  Обліково-
аналітичних баз 
знань 

    Облік і 
оподаткування 

Швабій  К.І., 
д.е.н.,професор 

 

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи та страхування 
072 Фінанси, 

банківська справа 
та страхування 

 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Бедринець М.Д., 
к.е.н., доцент 

Управління фінансовою та 
страховою діяльністю 

Воронкова О.М., д.е.н., 
професор 

  Фінансових ринків 

Управління фінансовою безпекою 
на фінансовому ринку 

Олешко А.А., д.е.н., 
доцент 

  



Судово-економічна експертиза 
фінансово-господарських 
операцій 

Онишко С.В., д.е.н., 
професор 

  

Управління державними 
фінансами 

Тарангул Л.Л., д.е.н., 
професор 

  Фінансів 

Фінансова аналітика Гордей О.Д., д.е.н., 
професор 

  

Фінансовий менеджмент у сфері 
бізнесу 

Кужелєв М.О., д.е.н., 
професор 

  

Управління процесами 
фінансового моніторингу 

Примостка Л.О., д.е.н., 
професор  

  Банківської справи 
та фінансового 
моніторингу Менеджмент у сфері банківської 

діяльності 
Береславська О.І., д.е.н., 
професор 

  

    Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Коваленко Ю.М.  
д.е.н., професор 

 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 

051 Економіка Економіка підприємства Слюсарева Л.В., 
к.е.н., доцент 

Управління бізнес-процесами на 
підприємстві 

Лазебник Л.Л., д.е.н., 
професор 

  Економіки 
підприємства 

076 
Підприємництво, 

торгівля і біржова 
діяльність 

Економіка та організація 
підприємницької діяльності 

Піжук О.І., к.е.н., 
доцент 

Економіка та управління 
проектами в підприємницькій 

діяльності 

Залізко В.Д.., д.е.н, 
професо 

  

292 Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародна економіка Чернова О.В., к.е.н., 
доцент 

Управління міжнародним 
бізнесом 

Белінська Я.В. д.е.н., 
професор 

  Міжнародної 
економіки 

072 Фінанси, 
банківська справа 

та страхування 

   Фіскальне адміністрування Андрущенко В.Л., д.е.н., 
професор 

 

  Податкової 
політики 

071 Облік і 
оподаткування  

 

  Податкове консультування Мельник В.М., д.е.н., 
професор 

  Податкової 
політики 

  Митна логістика Гребельник О.П., д.е.н., 
професор 

  Митної справи 

073 Менеджмент Менеджмент митної справи Сушкова О.Є., к.е.н., 

доцент 

    Митної справи 

071 Облік і 
оподаткування 

    Економіка 
 

Пашко П.В., 
д.е.н., професор 

 

Навчально-науковий інститут гуманітарних наук 
061 Журналістика Журналістика і зв’язки з 

громадськістю 
Зикун Н.І., 
к.філол.н., доцент 

    Української 
словесності та 
культури 

053 Психологія Психологія Калениченко Р.А., 
к.псих.  н., доцент 

    Психології та 
соціології      

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту 
122 Комп’ютерні 

науки та 
інформаційні 

технології 

Інформаційні управляючі 
системи і технології (за 
галузями) 

Редич О. В., к.т.н., 
доцент 

Інформаційні управляючі системи 
і технології (в економіці) 

Ріппа С.П., д.е.н., 
професор  

  Інтелектуальних 
управляючих та 
обчислювальних 
систем 



051 Економіка Економічна кібернетика Олексюк О. С.,д.е.н., 
професор 

    Економічної 
кібернетики 

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 
081 Право Фінансові розслідування Чигрина Г.Л., к.ю.н., 

доцент 
Фінансові розслідування Падалка А.М., к.ю.н., 

доцент 
  Фінансових 

розслідувань 

Митна безпека Тильчик О.В.,к.ю.н., 
доцент 

    Адміністративного 
права і процесу та 
митної безпеки 

262 
«Правоохоронна 

діяльність» 

  Приватна детективна 
(розшукова) 

діяльність 

Мулявка Д.Г., 
к.ю.н.,професор 

  Оперативно-
розшукової 

діяльності 

  Економічна безпека та фінансові 
розслідування 

Старушкевич А.В., 
к.ю.н., доцент  

  Оперативно-
розшукової 
діяльності 

  Оперативно-розшукова та 
кримінально-процесуальна 
діяльність 

Лисенко В.В., к.ю.н., 
професор 

  Оперативно-
розшукової 
діяльності 

071 Облік і 
оподаткування 

  Судово-економічна експертиза у 
фінансових розслідуваннях 

Ільїн Ю.В.,д.е.н., 
професор 

  Фінансових 
розслідувань 

Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 
017 Фізична 

культура і спорт 
Фізична культура і спорт Малинський І.Й., к.н. 

з фіз..вих. і спорту 
    Фітнесу, рекреації 

та реабілітації 

 


