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Старший оперуповноважений відділу протидії організованим
формам злочинності у сфері економіки Департаменту
захисту економіки Національної поліції України
Підполковник поліції.
Кандидат юридичних наук

Н

ародився 6 липня 1978 р. в м. Одесі. Батько,
Віктор Анатолійович, працював у Міністерстві
внутрішніх справ України, а тепер — на заслуженому відпочинку. Мати, Людмила Іларіонівна, — дитячий
лікар за фахом.
Після закінчення школи, упродовж 1995–1999 рр.
В. В. Тацієнко успішно навчався на транспортному факультеті Одеського інституту внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».
Отримавши диплом спеціаліста із кваліфікацією правознавця, розпочав трудову діяльність як оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх
лінійного відділу на станції Одеса-Головна Управління Міністерства внутрішніх справ України на Одеській залізниці.
У 1999 р. призначений на посаду оперуповноваженого оперативного відділення відділу податкової поліції Державної
податкової інспекції в Суворовському районі м. Одеси.
Під час роботи Валерій Вікторович усвідомив необхідність отримання більш докладних і спеціалізованих
знань у сфері економіки, тому вирішив вступати на факультет підвищення кваліфікації Одеського державного
аграрного університету. За його словами, на вибір саме
цього вищого навчального закладу значно вплинули досвід та професіоналізм викладачів. У стінах зазначеного
вишу навчався протягом 2002–2005 рр. за спеціальністю
«Облік та аудит», отримавши диплом спеціаліста із кваліфікацією економіста з бухгалтерського обліку.
Навчання в університеті є однією з найяскравіших сторінок у житті В. В. Тацієнка. Як і багато інших
студентів, котрі приїхали до вишу з різних куточків України, він знайшов у його стінах справжніх друзів. Валерій Вікторович погоджується з думкою про те, що саме
в студентські роки зароджується найбільш міцна дружба.
Разом із товаришами-одногрупниками він вчився долати
труднощі, допомагати один одному словом і ділом, розвиватися і ставати кращим.
Безмежну подяку висловлює чудовим, дорогим, шановним викладачам альма-матер, адже їхнім старанням,
праці, терпінню і розумінню немає ціни. Від душі бажає
їм міцного здоров’я і довголіття, гарного настрою і добробуту, легких рішень простих і складних життєвих завдань.
В Одеському державному аграрному університеті
В. В. Тацієнко на високому рівні опанував професію

економіста. Зауважує, що набуті базові знання та майстерність викладачів надихнули його на формування
власного практичного досвіду в економічної сфері,
створення наукових праць. Завдяки міцному освітньо-
фаховому підґрунтю Валерій Вікторович брав активну
участь у міжнародних конференціях з економічних питань боротьби з корупцією в економічній сфері України
та поза її межами. Також, зважаючи на якісну економічну
підготовку, мав змогу навчатися в міжнародній Організації економічного співробітництва та розвитку на базі Академії з навчання офіцерів та унтер-офіцерів по боротьбі
зі злочинністю в економічній сфері в Італії впродовж
2016–2018 рр.
З огляду на роботу в сфері економіки, В. В. Тацієнко
постійно підтримує зв’язок з викладачами рідного Одеського державного аграрного університету, обмінюючись
з ними власним досвідом і використовуючи їхні поради та
знання на практиці.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук Валерій Вікторович захистив у 2013 р. за
спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно розшукова діяльність».
Того ж року призначений на посаду старшого опер
уповноваженого відділу боротьби зі злочинами у фінансовій сфері Управління державної служби боротьби
з економічною злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. Крім
того, відтоді за сумісництвом працює доцентом кафедри
фінансового права та фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ, зокрема викладає
«Основи економічної теорії» та «Фінансове право».
Є автором 5 наукових праць, 5 статей, 4 монографій та
2 публікацій.
Приблизно 10 років В. В. Тацієнко вивчає історію
своєї родини, створюючи фамільне дерево. Він із захоп
ленням дізнається про життя і традиції пращурів. Веде
активний спосіб життя та відкриває для себе нові сфери
розвитку.
Має трьох дітей: доньок Софію (2006 р. н.) та Євангеліну (2009 р. н.) і сина Миколу (2011 р. н.).
Життєве кредо: «Щоб досягнути мети, насамперед
треба йти до неї. Недостатньо отримати знання, потрібно
знайти їм застосування».
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