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Дніпропетровський державний аграрний університет. 2006 р. Захист 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»  на тему 

«Фінансовий механізм санації підприємства». Науковий керівник: д.е.н., 

проф. Чупіс А.В. 

Вчене звання доцента по кафедрі фінансів: Національний університет 

харчових технологій: 2011 рік. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ                                                                      .                                                                         

Підвищення кваліфікації в ПАТ ДП «Лакталіс Україна» на тему «Фінансовий 

менеджмент і контролінг підприємств молочної галузі»: квітень-травень 2017 

рік 

ДОСВІД РОБОТИ                                                                                              .                                                                                                   

1. Назва компанії: Національний університет харчових технологій, Київ 
Посада: доцент кафедри фінансів 

Період роботи: 01.09.2008 – 11.09.2018  

Обов’язки: проведення лекційних і практичних занять (дисципліни 

«Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», 

«Фінансова аналітика та обчислення у фінансах», «Управління фінансовими 

ризиками»), написання методичних рекомендацій, наукових статей (автор і 

співавтор 34-х наукових статей, 4-х монографій), підручників і посібників 

(автор і співавтор 8 підручників і посібників, серед них «Фінансовий аналіз», 

«Управління фінансовою санацією підприємства»), участь у наукових 

конференціях, участь у науковому проекті кафедри, підготовка студентів до 

професійних конкурсів (CFA Research Challenge – 2017 рік), конкурсів 

наукових робіт студентів (диплом ІІІ ступеня 2013 рік, диплом ІІ ступеня 

2014 рік, диплом ІІІ ступеня 2018 рік), конкурсів дипломних робіт (диплом 

ІІІ ступеня 2013 рік).  

Досягнення: подяки від ректора (2013 рік), подяка від проректора 

(2014 рік), відзнака – кращий викладач кафедри за результатами 

студентського голосування (2016 рік), подяка від інституту CFA за участь і 

вихід у фінал в конкурсі CFA Research Challenge (2018 рік).  



2. Назва компанії: Центр «Ейдос» 
Посада: експерт-аналітик 
Період роботи:  травень 2018 – теперішній час  

Обов’язки: фінансовий аналіз і моніторинг  підприємств комунальної 

сфери, розробка бізнес-планів комунальних підприємств, аналіз і 

моніторинг закупівель комунальних підприємств 

3. Назва компанії: Національний аграрний університет, м. Суми 
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Період роботи: 01.09.2006 - 31.08.2008 

Обов’язки: проведення лекційних і практичних занять, написання 

методичних рекомендацій,  наукових статей, участь у наукових конференціях 

  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ                                                                    .                                                                        

Фундаментальні і прикладні дослідження в галузі корпоративних фінансів 

підприємств реального сектору економіки: формування і накопичення 

капіталу, капіталізація, фінансовий аналіз і діагностика, фінансовий 

менеджмент, вартісно-орієнтоване управління фінансами. 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ                                                              .                                                               

Монографії: 

1. Чупіс А.В., Багацька К.В. Економічний механізм санації підприємства: 

монографія. Суми: вид-во «Довкілля», 2006. – 252с. 

Колективні монографії: 

2. Багацька К.В. Фінансова діагностика діяльності підприємства в системі 

прийняття управлінських рішень. Управління економічним розвитком 

держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. 

Денисенка М.П. та Мігус І.П.  Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» - Черкаси, 

2013. – С.277-295 

3. Багацька К.В. Фінансове планування як складова фінансового 

механізму підприємства. Удосконалення фінансового механізму 

системи АПК в умовах активізації глобалізацій них процесів : 

Монографія /Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. 

Климаш та ін.  Львів, «Магнолія-2006», 2015. – 264 с. – С.23-40 

4. Багацька К.В. Міграція і концентрація капіталу: світові тенденції і 

вигоди для України. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: 

тенденції та перспективи. Монографія. [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., 

Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. Київ : 

КНЕУ, 2017. – 495 с. 



Підручники і посібники з грифом МОН України 

1. Говорушко Т.А, Багацька К.В. Дем’яненко І.В., Шеремет О.О. 

Управління фінансовою санацією підприємства (підручник). Київ: 

Центр учбової літератури», 2013. – 400 с. 

2. Говорушко Т.А., Багацька К.В. та ін. Фінанси для фінансистів 

(підручник).  Київ: Центр учбової літератури», 2013. – 612 с. 

3. Говорушко Т.А., Сілакова А.В., Багацька К.В. та ін. Гроші та кредит 

(підручник).  К.: - НУХТ, 2014, 400 с. 

4. Говорушко Т.А., Климаш Н.І., Багацька К.В. та ін. Бюджетна система 

(навчальний посібник). - Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 296 с. 

5. Говорушко Т.А., Дем’яненко І.В., Багацька К.В. та ін. Фінасовий 

менеджмент (підручник).   Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 344с. 

6. Багацька К.В.,  Говорушко Т.А., Шеремет О.А. Фінансовий аналіз 

(підручник).  Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2014. – 320 с. 

7. Говорушко Т.А., Сілакова А.В., Багацька К.В. та ін. Центральний банк і 

грошово-кредитна політика.  Львів, «Магнолія 2006», 2015. – 224 с. 

Навчальні посібники 

1. Чупіс А.В., Багацька К.В.,  Катан Л.І. Фінансова санація підприємства: 

навчальний посібник.   Суми: вид-во «Довкілля», 2006. – 326с. 

Статті у фахових виданнях за період 2009 р. і понині 

1. Багацька К.В.  Удосконалення фінансового забезпечення акціонерних 

товариств у світлі нового законодавства // Наукові праці НУХТ. – 2009. 

– № 30. – С.11-13 

2. Багацька К.В.  Теоретичні основи  і практичні аспекти вартісно-

орієнтованого підходу в управлінні фінансами // Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2010. - 

№1 – С. 81-86 

3. Багацька К.В.  Теоретико-методичні основи формування 

інвестиційного портфеля корпорацій // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 

2010. - № 1. – С. 39-41 

4. Багацька К.В.  Методичні засади планування джерел фінансування 

інвестиційної діяльності //  Наукові праці НУХТ. – 2010. – № 35. – 

С.162-167 

5. Багацька К.В.  Перспективи застосування індикативного фінансового 

планування на підприємствах // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 41. – 

С.188-193 

6. Багацька К.В.  Використання економічної доданої вартості як критерію 

ефективності діяльності підприємства // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 

2011. - №1 



7. Багацька К.В.  Методичні підходи до аналізу грошових потоків // 

Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -2012. вип.10 -  частина 

4. – С.11-14 

8. Багацька К.В., Тарасюк В.П. Оцінка формування капіталу  підприємств 

корпоративного типу // Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2012. - №1. – с.54-58 

9. Багацька К.В.  Діагностика і управління  ризиком ліквідності 

підприємства // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -2012. – 

випуск 11. – частина 2. – С.19-22 

10. Багацька К.В. , Коваленко О.С. Управління фінансовою стійкістю 

підприємства в умовах реформування податкової системи // Облік і 

фінанси. – 2013. - №1. – С.92-98 

11. Багацька К.В. , Лукащук О.В. Перспективи застосування матричних 

моделей в діагностиці платоспроможності // Економічний аналіз: 

Збірник наукових праць. -2013. – випуск 1. – частина 3. – С.24-28 

12. Говорушко Т.А., Багацька К.В.  Тенденції та перспективи капіталізації 

підприємств харчової промисловості України // Науковий журнал 

«Бізнес-інформ». – 2013. - №11. – с.165-169 

13. Багацька К.В.  Ідентифікація факторів створення вартості на 

підприємствах харчової промисловості   // Економіка ринкових 

відносин. Науковий журнал. – 2014. - №12. - c. 70-73 

14. Багацька К.В.  Підходи до оцінки ринкової активності підприємств 

реального сектора економіки // Економіка: реалії часу. Науковий 

журнал.- 2014. - №1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.economics.opu.ua -  с.50-56 

15. Багацька К.В., Коваленко О.С.  Дослідження зв'язку балансової і 

ринкової капіталізації підприємств харчової промисловості // 

Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -2014. –Том15. №2. – 

С.27-33   

16. Багацкая Е.В.  Выбор ключевых финансовых индикаторов для системы 

сбалансированных показателей в условиях неопределенности и риска // 

Финансовая аналитика: пробелмы и решения. – 2014. - № 43. – С.61-68 

17. Багацька К.В. , Розіна Я.Е. Формування власного капіталу підприємств 

харчової промисловості: оптимізаційний підхід // "Глобальні та 

національні проблеми економіки" №4, 2015 р. С.776-780 

18. Багацька К.В., Розіна Я.Е. Фінансові аспекти продовольчої безпеки 

України // Облік і фінанси. – 2015. - №2. – C.76-82 

19. Багацька К.В.  Капіталізація підприємств як ключова категорія 

вартісно-орієнтованого управління // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини 

на та світове господарство. – 2015. - №3 – С.11-13. 

20. Багацька К.В., Шеремет О.О., Розіня Я.Е.  Прогнозування діяльності 

підприємств харчової промисловості в умовах ризику // Економічний 

аналіз: Збірник наукових праць. – 2016. – Том 23. - №2. – С.13-21 

http://www.economics.opu.ua/


21. Багацька К.В. Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в 

контексті сучасних теорій корпоративних фінансів // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2016. - №15. – с. 19-222 

22. Багацька К.В., Рябуха О.Д. Оцінка стану компаній харчової 

промисловості як фактор їх ринкової капіталізації //  Інноваційна 

економіка. – 2016. - № 9-10. – С.164-169 

23. Багацька К.В., Пюро Б.І.  Ринкова капіталізація компаній: світові та 

вітчизняні тенденції // Облік і фінанси. – 2017. - №1. – с. 112-119 

24. Шірінян Л.В., Багацька К.В., Климаш Н.І.  Активність банківських 

установ на страховому ринку України // Облік і фінанси. – 2017. - № 3. 

– с. 132-139 

25. Зимовець В.В., Багацька К.В. Капіталізація реального сектору 

економіки України: тенденції і наслідки // Світ фінансів. 2018 - №1. – 

С.7-21 

26.  Багацька К.В. Дослідження активності юридичних осіб у взаємодії зі 

страховим ринком України // Ефективна економіка. – 2018. - №9. 

Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6525 

Статті у інших виданнях 

1. Зеленяк О.П., Багацька К.В. Що і як закуповують найбільші 

автодорожні комунальні підприємства (Дослідження) 24.10.2018. // 

Главком. Режим доступу: https://glavcom.ua/publications/mi-poperedu-

gajiti-ta-kongo-abo-yak-remontuyutsya-dorogi-v-ukrajini-537656.html 
2. Багацька К.В. Як платники податків фінансують збиткові комунальні 

підприємства (Дослідження) // Главком. 13.12.2018. Режим доступу: 

https://glavcom.ua/economics/finances/yak-platniki-podatkiv-finansuyut-

zbitkovi-komunalni-pidprijemstva-doslidzhennya-552779.html 
3. Зеленяк О.П., Багацька К.В. Громади успішно співпрацюють у сфері 

охорони здоров’я // Главком.  09.01.2019 Режим доступу: 

https://glavcom.ua/country/health/medichna-reforma-yak-ryatujetsya-

decentralizovana-glibinka-556159.html 
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