
 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

  

Н А К А З  

 

2 4 . 0 4 . 2 0 1 9                            Ірпінь                       №242-к 

 
Про оголошення  конкурсу на заміщення  

вакантних посад науково-педагогічних  

працівників та організацію  проведення  

конкурсу в Університеті ДФС України   
 

З метою забезпечення організації навчального процесу, відповідно до 

п.11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту»  н а к а з у ю: 

        1.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічних 

працівників  Університету ДФС України (далі - Університет) в порядку обрання 

за конкурсом. 

 2.Начальнику відділу кадрів (Панасюк Н.) подати в засоби масової 

інформації та  на офіційний сайт Університету  оголошення про проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад  науково-педагогічних працівників 

(додаток 1) . 

 3.Створити  конкурсну комісію з проведення відбору претендентів на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (додаток 2). 

      4. Першому проректору з навчально-методичної та виховної роботи 

(Шевчук О.) забезпечити належну організацію проведення конкурсу відповідно 

до чинного законодавства. 

      Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор              П. ПАШКО 
 

 

 

 

 

 

 

Відділ кадрів 1641 



 
                                                       

   Додаток № 2 

                                                         до  наказу УДФСУ                                              

                                                                               від __________.2019 № _____-к 

Склад комісії з проведення відбору претендентів на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри фінансів  Університету ДФС України 

 

Голова комісії 

 

Пашко П.В. 

 

Ректор 

 

Заступник голови 

 

Секретар комісії 

Шевчук О.А. 

 

Панасюк Н.С. 

Перший проректор з навчально-методичної та 

виховної роботи 

Начальник відділу кадрів 

 

 

Члени комісії Чмелюк В.В. 

 

Кужелєв М.О. 

Проректор з питань підготовки кадрів 

податкової міліції - начальник факультету 

 

Директор навчально-наукового інституту 

фінансів, банківської справи                                                      

 

 Швабій К.І. Директор навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи 

 

 Топчій В.В. Директор навчально-наукового інституту 

права 

 

 Мацелюх Н.П. Директор навчально-наукового інституту 

обліку, аналізу та аудиту 

 

 Горбовий А.Ю. Директор навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій  

 

 Малинський І.Й.  Директор навчально-наукового інституту 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

 

 Мандрагеля В.А. Директор навчально-наукового інституту 

гуманітарних дисциплін 

 

  Фурманюк В.Ф.   Завідувач відділу забезпечення якості  

 вищої освіти 

 

 Заброцька О.В. Начальник юридичного відділу 

 

 Ярова О.А. Учений секретар 

 

 Кітченко М.І. Голова профспілкового комітету 

                                                                                                                                              
                    

 

 

 



 

 

   Додаток 1 

                  до наказу УДФСУ 

                                     від _______2019 №_______-к                                                                                                  
ОГОЛОШЕННЯ 

Відповідно до  Закону України « Про вищу освіту»  Університет державної фіскальної  

служби України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

№  

з/п 

Назва  кафедри Завідувач  

кафедри 

шт.од. 

Професор 

шт.од. 

Доцент 

шт.од. 

1 Кафедра фінансів ім. Л. Л. Тарангул  -  -  1 

  

2 Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу  1 - 1 

3 Кафедра фінансових ринків - 1 1 

4 Кафедра сучасних європейських мов - -  1 

5 Кафедра журналістики, української словесності та культури - - 1 

6 Кафедра економіки підприємства -  -  3 

7 Кафедра податкової політики 1 - - 

8 Кафедра міжнародної економіки 1 - - 

9 Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних 

систем  

1  - - 

10 Кафедра економічної кібернетики 1 - - 

11 Кафедра бухгалтерського обліку - - 3 

12 Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та 

статистики 

- -  1  

13 Кафедра вищої математики - - 1 

14 Кафедра фінансового права - 2 2 

15 Кафедра кримінального процесу та криміналістики - - 1 

16 Кафедра господарського права  та процесу - - 3 

17 Кафедра військової підготовки - - 1 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників подають особисто заяву та інші необхідні документи до відділу кадрів (каб.125). Термін подання 

заяви по 26.05.2019  року. Детальну інформація щодо участі у конкурсі можна отримати: на сайті 

Університету та  у відділі кадрів  за тел. 04597-54-223. Адреса  Університету ДФС України: вул. 

Університетська, 31 м. Ірпінь Київської області.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
           

                                                               

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


