
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

оголошує   

конкурс на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників 

 

професора кафедри економічної кібернетики та МЕВ (доктор наук з держ. 

управління, доцент) – 1; 

доцентів кафедр: менеджменту і туризму (канд..ек. наук, доцент) - 2 (1 – спец. 

«Туризм» і 1 – спец. «Менеджмент»); соціально-гуманітарних наук, сучасних 

європейських мов (кандидат юридичних наук, доцент) – 1; товарознавства, 

маркетингу та комерційної логістики (кандидат ек. наук, доцент) – 3; 

економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин (кандидати 

наук, які мають науковий ступінь за профілем кафедри, доцент) – 3; обліку і 

оподаткування (кандидат ек. наук, доцент) – 1; фінансів, банківської справи та 

підприємництва (кандидат ек. наук, доцент) – 4; 

Вимоги до посади доцента: наявність статей в Scopus або Web of  Science; 

індекс Гірша, підтвердження знання іноземної мови (В2). 

старших викладачів кафедр: технології і організації ресторанного 

господарства -  2 (які мають відповідний стаж роботи та певну кількість 

наукових та методичних праць за профілем кафедри); соціально-гуманітарних 

наук, суч. європейських мов – 5 (4 – які мають відповідний стаж роботи та 

певну кількість наукових та методичних праць за профілем кафедри) і 1 – 

дисципліна «Фіз. виховання» ); економічної кібернетики та МЕВ – 4 (кандидати 

наук, які мають науковий ступінь за профілем кафедри) ; обліку і 

оподаткування – 1 (кандидат ек. наук); фінансів, банківської справи та 

підприємництва – 3 (кандидат ек. наук). 

Прийом заяв  на участь у конкурсі у місячний термін з дня опублікування 

оголошення. 

До заяви необхідно  додати: заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

завірену копію паспорта (стор. номер: 1,2,11, __) та ідент. коду; завірену копію 

диплома про вищу освіту; завірену копію диплома про присвоєння наук. 

ступеня; завірену копію атестата про присвоєння вч. звання; повний список 

опублікованих праць; перспективний індивід. план; згоду на обробку 

персональних даних; довідка про проходження попереднього (періодичного) 

псих. огляду; довідка про проходження флюорограф. огляду; анкета-резюме 

кандидата щодо обрання за конкурсом на посаду. 

 
Документи подаються  за адресою: 

м. Чернівці, Центральна площа, 7, каб. 208. Тел: 52-21-12   
 


