ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 2 лютого 1981 р. в м. Запоріжжі в сім’ї
Михайла Михайловича (працював у органах внутрішніх справ) та Людмили Іванівни (працювала
у державній позавідомчій охороні) Рачинських.
За порадами батьків, у 1998 р. вступив на юридичний факультет ЗДУ, де старанно навчався у дружній групі № 6118-4.
Улюбленими предметами називає «Історію» (А. М. Середа,
А. І. Лохматова), «Державну статистику» (О. І. Сергач), «Криміналістику», «Кримінальний процес та кримінальне право»
(Т. А. Денисова, О. П. Рябчинська). Крім того, залюбки слухав лекції та брав активну участь у семінарах з «Адміністративного права» (Т. О. Коломоєць), здобув базові юридичні
знання при кваліфікації правових норм під час викладання
«Теорії держави та права» (Л. В. Романова) тощо. Юнаку
було дуже цікаво слухати лекції суддів, слідчих та інших правників-професіоналів, які, попри теоретичні аспекти, розповідали як на практиці застосовувати законодавчі акти.
Сьогодні Р. М. Рачинський підтримує зв’язок з альма-матер,
активно спілкується з випускниками ЗНУ.
Фахову діяльність розпочав у 2003 р. інспектором юридичного сектору ДПІ Заводського району м. Запоріжжя. Надалі
обіймав такі посади: старший інспектор юридичного управління ДПА у Запорізькій області (2005), головний інспектор,
начальник юридичного відділу СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі (2006–2012), начальник Управління законопроектної
та роз’яснювальної роботи Департаменту правової роботи
Міністерства доходів і зборів України (2012–2014). З 2014 р.
до сьогодні працює начальником юридичного управління,

Н

ародилася 22 липня 1972 р. в м. Дніпропетровську.
Батько, Микола Сергійович Косяк, працював фотографом у ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп», а мати,
Людмила Єгорівна, — товарознавцем.
У 1995 р. з відзнакою закінчила економічний факультет
Запорізького державного університету за спеціальністю «Облік і аудит». Упродовж 1996–2000 рр. працювала в Державній
податковій інспекції Кіровського району м. Дніпропетровська на посаді старшого державного податкового ревізораінспектора відділу документальних перевірок юридичних
осіб. А з 2001 р. Ірина Миколаївна розпочала педагогічну та
наукову діяльність у ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2007 р. закінчила аспірантуру, наступного року захистила кандидатську дисертацію «Управління податковим
навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів». З 2008 р.
є доцентом кафедри економічного аналізу і фінансів НГУ,
а в 2012 р. здобула вчене звання доцента. Викладає дисципліни «Страхування», «Страхові послуги», «Актуарні розрахунки», «Страховий менеджмент», «Податкова система»,
«Податковий менеджмент». Із 2017 р. є відповідальним секретарем об’єднаного наукового семінару з попередньої експертизи дисертацій за спеціальностями 08.00.01, 08.00.04,
08.00.06 при спеціалізованій вченій раді НГУ.
Сфера наукових інтересів І. М. Цуркан — управління
фінансами страхових компаній і податковий менеджмент.
У її доробку — понад 40 наукових і науково-методичних
праць. Нині Ірина Миколаївна працює над докторською

РАЧИНСЬКИЙ
Руслан
Михайлович
Випускник
юридичного факультету
(2003)
Державний радник
податкової та митної
справи ІІ рангу ГУ ДФС
у Запорізькій області
в. о. заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області.
Брав участь у написанні Податкового кодексу України (2010),
був членом робочої групи, відрядженої протягом 2010 р. до
Міністерства фінансів України. Написав понад десять законопроектів з податкової та митної тематики, які були схвалені
парламентом та підписані Президентом.
Нагороджений почесними грамотами та подяками органів державної влади.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною, Кристиною
Олександрівною, — юристом за фахом, виховує доньку Віру,
яка вже визначилася з майбутньою професією, вирішивши
продовжити сімейну династію юристів.
Життєве кредо: «Usus еtst optimus magister» («Досвід —
найкращий учитель»).

ЦУРКАН
Ірина
Миколаївна
Випускниця
економічного факультету
(1995)
Доцент кафедри
економічного аналізу
і фінансів ДВНЗ
«Національний гірничий
університет»
Кандидат економічних наук, доцент
дисертацією «Система управління фінансовими потоками
страхових компаній» на основі як наукових напрацювань,
так і досвіду співпраці зі страховими компаніями. Її життєве
кредо: «Не шукайте причин, шукайте можливості — і завжди
досягатимете мети».
Виховує двох синів. 20-річний Артем навчається в НГУ
та прагне, за прикладом батьків, стати фінансистом, а 5-річний Нестор мріє про фах будівельника.
Ірина Миколаївна переконана, що навчання в ЗНУ
стало однією з найважливіших віх у її становленні як фахівця та науковця. Зараз вона підтримує активні професійні
зв’язки з університетом і бажає його колективу успіхів і наснаги в нелегкій справі збереження та примноження традицій навчального закладу для прийдешніх поколінь.
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