
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ  

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
Університет державної фіскальної служби України – 

вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який 

здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 

Університет, розташований у мальовничому місті Ірпінь за 

25 км від Києва. 

В університеті створена потужна матеріально-технічна 

база, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащено 

сучасними технічними засобами навчання лекційні аудиторії, 

гуртожитки, спортивний комплекс з тренажерними залами, 

їдальні, молодіжні кафе, медичний центр, житловий 

комплекс для працівників та викладачів. 

За час свого існування навчальний заклад підготував 

близько 70 тис. висококваліфікованих спеціалістів. 

У 7-ми навчально-наукових інститутах навчаються 

понад 7 тисяч юнаків та дівчат. Також у структурі 

університету функціонує кафедра військової підготовки. 

В університеті працюють висококваліфіковані 

викладачі – 1 академік, 45 докторів наук, 275 кандидатів 

наук, 36 професорів і 186 доцентів.  

Навчальний заклад має аспірантуру, докторантуру, 

спеціалізовані ради з підготовки кандидатів наук у галузі 

економіки та правознавства. У структурі університету 

функціонує Наукове товариство студентів та курсантів, до 

складу якого входить 1 600 студентів і курсантів. 

Значну роботу з формування естетичних поглядів та 

почуттів, ідеалів, що ґрунтуються на національній естетиці та 

кращих надбаннях, проводить Культурно-мистецький центр 

«Сузір’я», який нараховує 21 художній колектив і студію. 

Значна увага у виші приділяється фізичному вихованню 

молоді. Спортивний комплекс університету – це сучасна 

універсальна споруда, яка за своїми показниками та 

спортивним обладнанням відповідає усім стандартам для 

проведення на його площах повноцінних занять і спортивних 

змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. На базі 

спорткомплексу університету діє сучасний стадіон, манежі, 

ігрові та спортивні зали. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учасники олімпіади повинні мати при собі 

студентський квиток, паспорт, посвідчення про 

відрядження, друкований варіант анкет учасника 

ІІ етапу (для тих хто надсилав анкети  

лише в електронній формі). 
 

Учасники олімпіади забезпечуються готелем  

та харчуванням за власний рахунок.  
Можливе проживання учасників: 

у гуртожитку (145 грн та 165 грн за 1 місце),  

у готелі «Ірпінь» (від 175 грн. за 1 місце у 2-х місному 
номері та від 250 грн за одномісний номер),  

у готелі  «Акорн» (від 215 грн. за 1 місце у 2-х місному 

та від 330 грн за одномісний номер). 

Готель буде зарезервовано  

згідно з наявними заявками. 
 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок 

вищих навчальних закладів, у яких навчаються 

учасники олімпіади. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Просимо квитки на зворотний проїзд  

придбати заздалегідь 
 

За підтримки  

      
 

Державна фіскальна служба України 
 

Університет державної фіскальної 

служби України 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 
 

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА  

ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 

ПРОГРАМА 
 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Банківська справа» 
 

ІІ ЕТАП 
 

12 -14 КВІТНЯ 2017 р. 
 

 
м. Ірпінь 

 

  

Просимо учасників олімпіади та членів журі 

до 5 квітня 2017 року повідомити  

на електронну адресу bankivska_sprava@ukr.net 

або за телефоном 097-872-89-35 

контактні телефони, дати приїзду-від’їзду та 

побажання щодо умов проживання з метою 

ефективної реалізації програми олімпіади 

Адреса оргкомітету олімпіади: 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 
https://dusfsu.wixsite.com/nudpsu 

 

Їхати з м. Київ від станції метро 

"Академмістечко" маршрутним таксі №379  

до зупинки "Університет" 
 

Контактні телефони кафедри  

банківської справи та фінансового моніторингу 

(04597) 62825; 097-872-89-35 – Підсосонна Яна Григорівна 

mailto:bankivska_sprava@ukr.net
https://dusfsu.wixsite.com/nudpsu


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ 
 

Голова: 

Шевчук Олег Анатолійович – д.е.н., професор, 

проректор з навчальної та методичної роботи 

Університету ДФС України. 
 

Заступник Голови: 

Кужелєв Михайло Олександрович – д.е.н., професор, 

директор ННІ фінансів, банківської справи 

Університету ДФС України. 
 

Члени організаційного комітету: 

Березовик Вадими Михайлович – к.е.н., заступник 

Голови Правління ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; 

Береславська Олена Іванівна – д.е.н., професор, 

завідувач кафедри банківської справи та фінансового 

моніторингу Університету ДФС України; 

Бриштіна Вікторія Вікторівна – к.е.н., доцент 

кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України; 

Житар Максим Олегович – к.е.н., заступник 

директора ННІ фінансів, банківської справи 

Університету ДФС України; 

Капелюш Анна Анатоліївна – к.е.н., заступник 

директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС 

України; 

Клюско Лідія Антонівна – к.е.н., доцент кафедри 

банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України; 

Пернарівський Олександр Васильвич – к.е.н., доцент 

кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України; 

Черкашина Катерина Федорівна – к.е.н., доцент 

кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України; 

Юдіна Світлана Павлівна – завідувач сектору 

наукових молодіжних конкурсів відділу організації 

конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти. 

 

Секретар організаційного комітету: 

Підсосонна Яна Григорівна – старший викладач 

кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України, заступник завідувача 

кафедри з виховної та організаційної роботи. 

ЖУРІ ОЛІМПІАДИ 
 

Голова: 

Кужелєв Михайло Олександрович – д.е.н., професор, 

директор ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС 

України. 
 

Заступник Голови: 

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

кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 

Університету ДФС України – заступник Голови журі; 
 

Члени журі: 

Болгар Тетяна Миколаївна – д.е.н., професор кафедри 

фінансів і банківської справи Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка; 

Бондарчук Марія Костянтинівна – д.е.н., професор кафедри 

фінансів Національного університету «Львівська політехніка»; 

Вовчак Ольга Дмитрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

банківської справи Університету банківської справи (м. Київ); 

Іващук Ольга Олегівна – к.е.н., доцент кафедри банківської 

справи Тернопільського національного економічного 

університету; 

Клюско Лідія Антонівна – к.е.н., доцент кафедри банківської 

справи та фінансового моніторингу Університету ДФС України; 

Колодізєв Олег Миколайович – д.е.н., професор, завідувач 

кафедри банківської справи Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Кузнєцова Людмила Вікторівна – д.е.н., професор, завідувач 

кафедри банківської справи Одеського національного 

економічного університету; 

Нєізвєстна Олена Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського; 

Рекуненко Ігор Іванович – д.е.н., професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Сумського державного 

університету; 

Солодовник Олеся Олександрівна – к.е.н., професор кафедри 

фінансів та кредиту Харківського національного університету 

будівництва та архітектури; 

Тофан Іван Миколайович – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Львівського національного 

аграрного університету; 
 

Секретар журі: 

Черкашина Катерина Федорівна – к.е.н., доцент кафедри 

банківської справи та фінансового моніторингу Університету 

ДФС України – секретар журі. 

ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ 
 

Середа, 12 квітня 2017 р. 
до 13.00  Заїзд та поселення учасників олімпіади; 

13.20-14.00  Реєстрація учасників олімпіади, (хол 

конференц-комплексу УДФСУ); 

14.00-15.00  Відкриття олімпіади (конференц-комплекс 

УДФСУ); 

15.00-17.00  І тур – бліц-турнір (конференц-комплекс 

УДФСУ). Учасники повинні дати усну 

відповідь на запитання. Регламентований 

час відповіді – до 2 хвилин (30 сек. на 

обдумування); 

З 17.00  – Засідання журі олімпіади, обговорення 

результатів бліц-турніру; 

– Пізнавально-розважальний квест для 

учасників олімпіади «Знайомство з 

УДФСУ» 

 

Четвер, 13 квітня 2017 р. 
09.00-10.00 Засідання журі олімпіади (ауд. 318, 3-й 

поверх ЦК); 

9.30 Збір учасників олімпіади (ауд. 322, 3-й 

поверх ЦК); 

10.00-11.00 ІІ тур – комп’ютерне тестування 

(ауд. 703ц, 704ц, 709ц, 710ц). Учасникам 

необхідно дати відповіді на 50 тестових 

питань з базових дисциплін; 

11.00-12.00 Екскурсія в музей історії УДФСУ; 

12.00-12.45 Обід (їдальня УДФСУ – 2-й поверх 

конференц-комплексу); 

13.00-15.00 ІІІ тур – письмове завдання (ауд. 276ц, 

277ц). Письмове завдання складається з 

проблемно-дискусійного теоретичного 

питання та ситуаційних практичних завдань; 

15.00-18.00 Перевірка робіт, засідання журі олімпіади 

(ауд. 318, 3-й поверх ЦК); 

З 18.00 Концертна програма (актова зала УДФСУ). 

 

П’ятниця, 14 квітня 2017 р. 
09.00-11.00 Робота апеляційної комісії (ауд. 318, 3-й 

поверх ЦК); 

11.00-12.00 Підведення підсумків олімпіади, 

нагородження та відзначення учасників і 

переможців (конференц-комплекс УДФСУ); 

З 12.00  Від’їзд учасників олімпіади. 


