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ародився у с. Полохачів Овруцького району
Житомирської області. В 1986 р. Сергій Іванович вступив на фізико-математичний факультету Київського
державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. Навчання закінчив у 1991 р., здобувши диплом із
відзнакою за спеціальністю «Фізика і астрономія».
Після закінчення вишу був запрошений на службу
до органів внутрішніх справ України. Проходив службу
на інспекторських, оперативних і керівних посадах.
Із 1996 р. був відряджений до Державної податкової адміністрації України, де стояв біля витоків створення підрозділів податкової міліції. Спільно з колегами С. І. Корсун створив і відбудував приміщення Головного відділу
податкової міліції у Дніпровському районі м. Києва, яке
було визнано зразковим. А сам Дніпровський відділ став
базовим відділом факультету підготовки, перепідготовки
КОРСУН
та підвищення кваліфікації працівників податкової міліСЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ції Університету державної податкової служби України.
У 2000 р. С. І. Корсун закінчив Національну акадеВипускник фізико-математичного
мію внутрішніх справ України. Його ґрунтовні психофакультету (1991)
лого-педагогічні знання, поєднані з неабияким досвідом
Професор кафедри психології та соціології
практичної роботи, не пройшли повз увагу завідувача
Національного університету
кафедри юридичної психології Г. О. Юхновця. Тож після
Державної податкової служби України
закінчення навчання Сергій Іванович був запрошений на
кафедру здобувачем.
Адвокат Ради адвокатів м. Києва. ЧленУ 2009 році під керівництвом професора Ю. Л. Майдікова кореспондент Міжнародної кадрової академії.
захистив кандидатську дисертацію в галузі юридичної псиКандидат психологічних наук, доцент
хології на тему «Психологічні засади професійного відбору
працівників оперативних підрозділів податкової міліції».
З 2007 р. Сергій Іванович Корсун поєднує юридичну ологія нервової системи людини» (2010) та «Психолой адвокатську практику з науково-педагогічною діяль- гія: вступ до спеціальності» (2013)), чотири монографії
ністю, викладаючи юридичну психологію курсантам (зокрема «Психологія діяльності працівників податкової
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення міліції» (2013)), практичні посібники («Методика прокваліфікації працівників податкової міліції Університету фесійно-психологічного відбору працівників до підроздержавної податкової служби України.
ділу податкової міліції» (2010)), методичні рекомендаУ 2010 р. запрошений на посаду доцента кафедри ції, статті до «Міжнародної поліцейської енциклопедії»,
загальної та соціальної психології Національної академії збірник нормативних актів «Українське козацтво сьовнутрішніх справ. У 2013 р. здобув учене звання доцента. годні: правове регулювання діяльності» тощо.
Сергій Корсун започаткував наукові дослідження проЯк запрошений експерт психолог-криміналіст Сергій
фесійної діяльності співробітників податкової міліції, є Іванович Корсун надає коментарі з юридичної психолозасновником нового наукового напряму — «Психологія гії для соціально вагомих програм національного телебадіяльності працівників податкової міліції». Читає дис- чення (канали «Інтер», «ТЕТ», «Україна»). Бере активну
ципліни «Юридична психологія»,
участь у діяльності Української
«Конфліктологія» та «Політична
секції Міжнародної поліцейпсихологія», «Психологія праці».
ської асоціації; дійсний член
Української асоціації неінструСфера наукових інтерементальної детекції брехні; член
сів доцента С. І. Корсуна: юриГромадської ради при Дніпровдико-психологічні
проблеми
ській районній у м. Києві державбезпеки підприємницької діяльній адміністрації.
ності; юридична психологія, психологія праці, політична, соціНагороджений
золотою
альна й економічна психологія.
медаллю «За заслуги в освіті»,
Автор понад 80 наукових праць,
відзначений також низкою дерпонад 10 із яких опубліковані в
жавних, відомчих і церковних
закордонних наукових виданнагород.
нях. У науковому доробку СерЖиттєве кредо Сергія Івагія Івановича: п’ять навчальних
новича: «Fais se que dois adviegne
посібників (зокрема написані у
que peut» («Роби що мусиш, і
Зустріч з бароном де Шортом
співавторстві «Анатомія та фізібудь що буде»).
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