
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

 на заміщення вакантних посад  науково-педагогічних працівників (наказ ВТЕІ 

КНТЕУ від 17.07.2017 № 250-к) 

 

 Кафедра обліку і оподаткування - доцента (кандидат економічних наук, вчене звання 

доцент, дисципліни – бухгалтерський облік за видами економічної діяльності; 

управлінська звітність) – 1 од., доцента (кандидат економічних наук, вчене звання 

доцент, дисципліни – аудит проектів; аудит) – 1 од., доцента (кандидат економічних 

наук, дисципліни – фінансовий корпоративний контроль; аудит державних фінансів) –  

1 од., старшого викладача (кандидат економічних наук, дисципліни – бухгалтерський 

облік в зарубіжних країнах; консолідація фінансової звітності) – 1 од., старшого 

викладача (кандидат економічних наук, дисципліни – бухгалтерський облік за видами 

економічної діяльності; бухгалтерський облік) – 1 од., асистента (дисципліни – 

статистика; митна статистика) – 1 од., асистента (дисципліни – бухгалтерський облік; 

звітність підприємств) – 1 од., асистента (дисципліни – аналіз господарської діяльності; 

державний фінансовий контроль організацій і установ) – 1 од.; 

 кафедра фінансів - доцента (кандидат економічних наук, вчене звання доцент, 

дисципліни – податкова система України; податковий менеджмент) – 1 од., доцента 

(кандидат економічних наук, вчене звання доцент, дисципліни – інвестування; 

інвестиційний менеджмент) – 0,5 од., доцента (кандидат економічних наук,  

дисципліни – банківська система України; фінанси, гроші та кредит) – 1 од., доцента 

(кандидат економічних наук, дисципліни – казначейська система обслуговування 

бюджетів; фінанси підприємства) – 1 од., асистента (дисципліни – податкова система 

України; митні платежі; фінанси підприємства) – 1 од.; 

 кафедра іноземної філології та перекладу - доцента (кандидат педагогічних наук, 

вчене звання доцент, дисципліна – друга іноземна мова) – 1 од.; 

 кафедра менеджменту та адміністрування - професора (доктор економічних наук, 

вчене звання доцент, дисципліни – комунікативний менеджмент; управління 

інноваціями) – 1 од., доцента (кандидат економічних наук, вчене звання доцент, 

дисципліни – адміністративний менеджмент; операційний менеджмент) – 1 од., 

асистента (дисципліни -   зовнішньоекономічна діяльність підприємства; організація 

зовнішньоторговельних операцій) – 1 од.; 

 кафедра економіки та міжнародних відносин - доцента (кандидат економічних наук, 

вчене звання доцент, дисципліни – регулювання та нагляд за діяльністю фінансових 

установ; моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства) – 1 од., 

доцента (кандидат економічних наук, дисципліни – теорія міжнародних відносин; 

бізнес-інжиніринг) – 1 од., доцента (кандидат економічних наук, дисципліни –

європейська інтеграція, міжнародні організації) – 1 од.; 

 кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем - доцента (кандидат 

педагогічних наук, вчене звання доцент, дисципліни – дослідження операцій; 

економіко-математичне моделювання) – 1 од., доцента (кандидат економічних наук, 

вчене звання доцент, дисципліни – ієрархічні системи управління економічними 

об’єктами; управління конфігурацією в «1С: Підприємство») – 1 од., доцента (кандидат 

педагогічних наук, вчене звання доцент, дисципліни – технологія проектування та 

адміністрування баз і  сховищ даних; фінансова математика) – 1 од., доцента (кандидат 

наук з державного управління, дисципліни – моделювання економічних процесів; 

моделі економічної динаміки) – 1 од., доцента (кандидат педагогічних наук,  

дисципліни – імітаційне моделювання економічних систем; прогнозування соціально-

економічних процесів) – 1 од., старшого викладача (дисципліни – електронний 

документообіг; економічна кібернетика) – 1 од., асистента (дисципліни – інформаційні 

системи і технології; моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства) – 



1 од.; 

 кафедра права - доцента (кандидат педагогічних наук, вчене звання доцент, 

дисципліни – правознавство; міжнародне публічне право) – 1 од., старшого викладача 

(дисципліни - конституційне право; державне право зарубіжних країн) – 1 од.; 

 кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва - доцента 

(кандидат технічних наук, вчене звання доцент, дисципліни – основи товарознавства; 

товарознавство. Харчові продукти) – 1 од., доцента (кандидат технічних наук, 

дисципліни – товарознавство; основи товарознавства) – 1 од., доцента (кандидат 

економічних наук, дисципліни – організація торгівлі; експертиза товарів) – 1 од., 

старшого викладача (кандидат економічних наук, дисципліни – ідентифікація та методи 

визначення фальсифікації товарів; кваліметрія) – 1 од.; 

 кафедра туризму та готельно-ресторанної справи - професора (доктор біологічних 

наук, вчене звання професор, дисципліни – технологія спеціальних харчових продуктів; 

харчові технології) – 1 од., професора (доктор економічних наук, вчене звання доцент, 

дисципліни – управління проектами у готельному та ресторанному бізнесі; менеджмент 

сервісних організацій) – 1 од., доцента (кандидат технічних наук, дисципліни – 

технологія продукції ресторанного господарства; харчові технології) – 1 од., старшого 

викладача (дисципліни – управління якістю в туризмі; управління корпораціями в 

туризмі) – 1 од.; 

 кафедра філософії та економічної теорії - доцента (кандидат економічних наук, вчене 

звання доцент, дисципліни – макроекономіка; мікроекономіка) – 1 од., старшого 

викладача (дисципліни – філософія (логіка); інформаційні війни) – 1 од.; 

 кафедра маркетингу та реклами - старшого викладача (кандидат економічних наук, 

дисципліни - комерційна логістика; управління ланцюгами поставок) – 1 од., старшого 

викладача (дисципліни – мерчандайзинг; ярмаркова та виставкова діяльність) – 1 од., 

асистента (дисципліни – міжнародний маркетинг, маркетингові комунікації) – 1 од. 

 

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування  оголошення. 

 

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників претендент подає такі документи: заяву про участь у конкурсі, 

заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді; анкету-резюме в 

друкованому та електронному вигляді; копії документів про освіту, науковий ступінь, 

вчене звання, паспорта (завірені нотаріально або відділом кадрів ВТЕІ КНТЕУ); список 

опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом; згоду на обробку персональних 

даних; перспективний індивідуальний план науково-педагогічного працівника; довідку 

про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; довідку про 

проходження флюорографічного огляду (видану не пізніше 12 місяців на дату подання 

документів для участі у конкурсному відборі). 

 

Документи направляються поштою або подаються особисто  до канцелярії 

ВТЕІ КНТЕУ за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87, кабінет 29,   

тел. (0432) 67-10-65 

 

 

 

 

 

            

 

 


