УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

САДІВНИЦТВА

МАЗУР
Геннадій Федорович
Випускник економічного факультету (1995)

Депутат Вінницької обласної Ради
Заслужений економіст України
Доктор економічних наук

«Роби те, що мусиш, з тим, що маєш, там, де живеш», —
так свого часу окреслив власне життєве кредо Теодор Рузвельт.
Цим принципом керується на професійному шляху
й Геннадій Федорович Мазур. Бо переконаний: якщо до останку,
не шкодуючи сил, віддаєшся обраній справі, якщо, поставивши
перед собою мету, маєш наснагу та впертість неухильно йти
до неї, ти не потребуєш ні литаврів, ні фанфар.
Адже справжньою винагородою стане добре зроблена справа —
на благо людям і рідній землі.
ародився Геннадій Мазур 25 червня 1973 р.
в с. Гордіївка Тростянецького району Вінницької області. У 1990 р., зі срібною медаллю закінчивши Гордіївську середню школу, вступив на економічний
факультет Уманського сільськогосподарського інституту.
Навчання закінчив з відзнакою в 1995 р., здобувши кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського
виробництва.
Того ж року розпочав трудову діяльність у системі
податкових органів: з 1995 до 1997 р. працював старшим податковим інспектором і головним податковим
ревізором-інспектором відділу аудиту юридичних осіб
Державної податкової інспекції у Тростянецькому районі;

з 1997 до 1999 р. очолював контрольно-ревізійний відділ
у Тростянецькому районі; з 1999 до 2002 р. обіймав посаду
начальника Тростянецької об’єднаної державної податкової інспекції Вінницької області, а в 2002–2003 рр. — голови
Державної податкової адміністрації в Івано-Франківській
області. У середині двотисячних, вирішивши спробувати
сили в новій для себе царині, упродовж чотирьох років
був виконавчим директором СТОВ ім. Б. Хмельницького
(с. Четвертинівка Тростянецького району).
З 2007 р. повернувся в податкову систему: працював першим заступником голови Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області (2007–2009),
заступником начальника Державної податкової інспекції у м. Вінниці (2009), в.о. заступника голови Державної податкової адміністрації у Вінницькій області (2009),
заступником голови Державної податкової адміністрації у Вінницькій області (2009–2012), заступником голови Державної податкової служби у Вінницькій області
(2012–2013). Попри професійні успіхи, робота в органах
виконавчої влади не вдовольняла, адже, на відміну від законодавчої галузі, давала мало простору для ініціативи.
Геннадій Федорович прагнув працювати з людьми, відстоювати інтереси вінничан.

Захист докторської дисертації. Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», квітень 2018 р.

Засідання постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм, 2018 р.
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У 2002 р. його було обрано депутатом Тростянецької
 айонної ради, а в 2007 р. — Вінницької обласної Ради
р
V скликання.
У 2013–2014 рр. був помічником-консультантом народного депутата М. В. Джиги, а в 2014–2015 рр. — народного
депутата І. М. Побера.
З вересня до грудня 2015 р. обіймав посаду заступника голови Правління Міжнародної благодійної організації «Комітет сприяння правоохоронним органам
України».
У 2015 р. Геннадія Федоровича Мазура було обрано депутатом Вінницької обласної Ради VІІ скликання. З грудня
того ж року й донині він очолює постійну комісію облради
з питань бюджету, фінансів та обласних програм.
Заслужений економіст України, член Союзу юристів
України. Нагороджений відзнаками Української православної церкви: орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III, II та I ст. та орденом преподобного
Нестора Літописця II та I ст. — за внесок у розбудову української державності й духовності та поширення світлих ідеалів у суспільно-політичному житті.
Доля щедрою рукою благословила Геннадія Мазура
в особистому житті, подарувавши свого часу зустріч із чарівною дівчиною на ім’я Таїсія, яка стала для нього ідеальною дружиною, мудрою порадницею, найкращим,
найближчим на світі другом.
Подружжя виховує сина і доню — Владислава (1996 р. н.)
та Віталіну (2004 р. н.). Родина для Геннадія Федоровича —
сенс життя і джерело натхнення, а рідний дім — місце, де
на нього завжди чекають щире слово, радісна усмішка та
теплий потиск руки.
Оцінюючи пройдений життєвий і професійний шлях,
Геннадій Мазур переконаний: університет відіграв першорядну роль у його становленні не тільки як фахівця, а й як
людини, яка не вміє зупинятися на досягнутому, прагне
постійного розвитку, самовдосконалення, підкорення нових горизонтів. Адже кожен день, проведений у затишних
аудиторіях, був незмінно насиченим і сповненим нових
відкриттів. А викладачі, яких Геннадій Федорович згадує
з незмінною вдячністю, щедро передаючи студентам свої
енциклопедичні знання, водночас прищеплювали їм гарячу

любов до пізнання і благородний неспокій духу, вміння мислити широко та творчо.
Саме ці риси спонукали Геннадія Мазура, попри постійну
зайнятість і глибоке занурення в роботу, знайти у власному
професійному полі нішу для науки та продовження освіти.
Упродовж 2005–2008 рр. він навчався на юридичному факультету Вінницького інституту МАУП, який закінчив з відзнакою, здобувши кваліфікацію юриста. У 2008 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління
національним господарством», а в 2018 р. — докторську дисертацію за тією ж спеціальністю.
Нині Геннадій Федорович підтримує стабільні, тісні
та плідні професійно-наукові зв’язки з Уманським національним університетом садівництва, зокрема з професорсько-викладацьким колективом рідного економічного
факультету. Є постійним дописувачем університетських наукових збірників. А в 2008 р. саме в стінах тодішнього УДАУ
світ побачила його монографія «Соціально-економічний
розвиток села», присвячена аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу
України та рідної Вінниччини.
Сьогодні обіймає посаду професора кафедри управління
та адміністрування КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти».
Вітаючи університет із солідним ювілеєм — 175-річчям,
Г. Ф. Мазур щиро зичить його викладачам і студентам натхнення, невичерпної творчої енергії та наснаги зберігати
і примножувати чималі здобутки вишу. Ця запаморочлива
цифра вже сама собою — знак якості, свідчення успішності навчального закладу, який уже без дещиці 200 років
ненастанно плекає та виводить на широку фахову дорогу
молодих аграріїв — опору й окрасу української сільськогосподарської галузі. Це — дуже висока професійна планка, яку
нелегко взяти, а ще тяжче — підтримувати. Але і викладацькому, і студентському колективам альма-матер це завжди
легко вдавалося. І так — Геннадій Федорович певен цього на
всі сто — буде завжди. Адже найперша істина, яку засвоює
кожен, хто переступає гостинний поріг Уманського НУС:
спочивати на лаврах ніколи, бо, скільки б знань ти не здобув і скільки справ не зробив, — попереду чекає ще більше!

Обговорення з колегами питань порядку денного
під час засідання сесії Вінницької обласної Ради, 2018 р.

Виступ на пленарному засіданні
Вінницької обласної Ради, 2018 р.
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