
 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 НАКАЗ 

 

«01»  10  2019                         Ірпінь                                                    № 1638 

 

Про склад Науково-методичної ради  

Університету на 2019-2020 н.р. 

 

 У зв’язку з початком нового 2019-2020 навчального року та відповідно до 

Положення про Науково-методичну раду Університету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад Науково-методичної ради Університету ДФС України 

на 2019-2020 навчальний рік згідно з додатком.  

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Університету ДФС України 

від 30.08.2019 №1403 «Про склад Науково-методичної ради Університету на 

2019-2020 н.р.». 

3. Секретарю Науково-методичної ради Університету Качур І. довести 

наказ до членів Науково-методичної ради під особистий підпис. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з 

навчально-методичної та виховної роботи Шевчука О. 

 

 

  

Ректор                                                                                             Павло ПАШКО 
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Додаток 

до наказу ДФСУ 

від «01» 10 2019  № 1638 

 

Склад Науково-методичної ради Університету ДФС України 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., професор, перший проректор з 

навчально-методичної та виховної роботи – голова Науково-методичної ради.  

Винниченко Лілія Олександрівна, к.ю.н., доцент, директор Навчально-

наукового центру організації освітнього процесу – заступник голови Науково-

методичної ради. 

Качур Ірина Володимирівна, к.б.н., доцент, завідувач навчально-

методичного відділу Навчально-наукового центру організації освітнього 

процесу – секретар Науково-методичної ради. 

Авраменко Наталія Леонідівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

товарознавства та техногенно-екологічної безпеки. 

Бедринець Мирослава Дмитрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

фінансів імені Л.Л. Тарангул. 

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародної економіки.  

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

банківської справи та фінансового моніторингу. 

Біла Вікторія Русланівна, к.ю.н., доцент, заступник начальника факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції.  

Бойко Валерій Федосійович, к.пед.н., професор, завідувач кафедри 

хортингу та реабілітації. 

Бойко-Слобожан Олена Олександрівна, к.ю.н., заступник директора 

Навчально-наукового інституту права. 

Бугай Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, заступник директора 

Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. 

Весельська Людмила Антонівна, к.держ.упр., доцент, в.о. директора 

Навчально-наукового інституту гуманітарних наук. 

Воробйова Любов Сергіївна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри 

філософії та політології. 

Глух Марина Василівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства. 



Гребельник Олександр Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

митної справи. 

Гусятинський Микола Володимирович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

менеджменту.  

Дідківська Галина Василівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

кримінального права та кримінології. 

Житар Максим Олегович, к.е.н., доцент, заступник директора Навчально-

наукового інституту фінансів, банківської справи. 

Зикун Наталія Іванівна, д.н.соц.ком., доцент, завідувач кафедри 

журналістики, словесності та культури. 

Ільїн Валерій Юрійович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри 

бухгалтерського обліку. 

Кайдаш Олеся Юріївна, к.ю.н., директор Навчально-наукового центру 

інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання. 

Краєвський Володимир Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики. 

Колос Микола Анатолійович, к.фіз.вих. та спорту, доцент, завідувач 

кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. 

Лаврентьєв Олександр Миколайович, к.фіз.вих. та спорту, доцент, доцент 

кафедри хортингу та реабілітації. 

Лаговський Володимир Вікторович, к.е.н., завідувач кафедри економічної 

кібернетики. 

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства. 

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та 

економічного аналізу. 

Льовкіна Олена Геннадіївна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри 

психології та соціології. 

Ляшенко Ганна Павлівна, к.е.н., доцент, завідувач відділу докторантури, 

аспірантури (ад’юнктури). 

Максименко Іван Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії. 

Мартиненко Валентина Віталіївна, к.е.н., доцент, заступник директора 

Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту.  

Мацелик Тетяна Олександрівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

фінансового права. 



Михалевич Аліна Леонідівна, завідувач відділу супроводження ЄДЕБО 

Навчально-наукового центру організації освітнього процесу. 

Мулявка Дмитро Григорович, к.ю.н., професор, завідувач кафедри 

оперативно-розшукової діяльності. 

Никитченко Наталія Валеріївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

господарського права та процесу. 

Одинець Володимир Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій. 

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансових ринків.  

Онучак Людмила Володимирівна, к.пед. н., доцент, завідувач кафедри 

сучасних європейських мов. 

Осмятченко Володимир Олександрович, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри податкової політики. 

Падалка Андрій Миколайович, к.ю.н., в.о. начальника кафедри фінансових 

розслідувань. 

Параниця Сергій Павлович, к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри 

спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки. 

Погорєловська Ірина Дем’янівна, к.е.н., доцент, заступник директора 

Навчально-наукового інституту інформаційних технологій. 

Ратушняк Тетяна Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем. 

Рябченко Олена Петрівна, д.ю.н., професор, начальник кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки.  

Семко Микола Миколайович, д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри 

вищої математики. 

Сергієнко Юрій Петрович, к.фіз.вих. та спорту, доцент, заступник 

директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації. 

Сидоренко Олексій Миколайович, к.е.н., завідувач навчального відділу 

Навчально-наукового центру організації освітнього процесу. 

Тарнавська Валентина Валентинівна, завідувач відділу профорієнтаційної 

роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру 

організації освітнього процесу. 

Фурманюк Валентина Федорівна, завідувач відділу забезпечення якості 

вищої освіти та моніторингу освітньої діяльності Навчально-наукового центру 

організації освітнього процесу. 



Цимбал Петро Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

кримінального процесу та криміналістики. 

Цимбалюк Світлана Ярославівна, к.е.н., доцент, директор наукової 

бібліотеки. 

Чеховська Ірина Василівна, д.ю.н., с.н.с., завідувач кафедри цивільного 

права та процесу. 

Шевченко Анатолій Євгенійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

теорії, історії права і держави.  

Шевчук Валерій Андрійович, к.ю.н., завідувач кафедри військової 

підготовки. 

Ярова Оксана Анатоліївна, к.ф-м.н., доцент, вчений секретар Університету. 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичного відділу                                         І. КАЧУР 
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