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Res severa est verum gaudium
Серйозні справи є істинною радістю

Сенека

БЛАКИТА ГАННА ВЛАДИСЛАВІВНА
завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

доктор економічних наук, професор

Кафедра створена в 1966 р. і до 

1993 р. мала назву економіки 

торгівлі.

Першим завідувачем кафедри був 

професор Іваницький Володимир 

Іванович (1989 р).

З 1993 року кафедра була 

перейменована на економіки 

підприємництва.

З 2012 року – носить назву 

економіки та фінансів підприємства.



Колектив кафедри на поточний момент налічує 24 

науково-педагогічних працівників, у т.ч. 6 професорів, 15 

доцентів та 3 старших викладачів, а також 3 особи 

навчально-допоміжного персоналу.



Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями та 

вченими званнями становить приблизно 45 років. 

Значна частина штатних викладачів кафедри складається з 

її випускників, що забезпечує збереження кафедральних 

традицій, передачу професійних знань та досвіду.



СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ КАФЕДРИ:

▪ економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку 

торговельних підприємств;

▪ управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та 

окремих регіонів;

▪ фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих 

підгалузей та підприємств;

▪ фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий 

менеджмент підприємства;

▪ розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери 

підприємництва.



ПРИОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та

фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених

теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері

економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки

підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм

вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності,

наукового консультування у бізнес-структурах.



ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Освітній ступінь “Бакалавр”

Спеціальність: 051  «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація:  «ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»

Спеціальність: 051  «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація:  «АГРОБІЗНЕС»

Спеціальність: 051  «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація: «ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ»

Спеціальність: 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація: «КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

Випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації запрошуємо 

продовжити навчання на старших курсах  



ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ

- навики з організації бізнесу: правові 
особливості провадження підприємницької 
діяльності, залучення потенційних інвесторів, 
економічні та правові обмеження ведення 
підприємницької діяльності;

- навики з управління компанією та 
формування її вартості: управління майном 
компанії, формування доходів, витрат та 
фінансових результатів здійснення 
підприємницької діяльності, оптимізація 
податкових зобов’язань, залучення фінансових 
ресурсів та управління ними;

- експертні навики: комплексна діагностика 
компанії та окремих бізнес-процесів, проведення 
фінансового аналізу та оцінка ефективності 
управління операційною



навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними 
програмами відповідно до вимог стейкхолдерів та адаптовані до 
потреб економіки України;

практична спрямованість підготовки фахівців на виконання всіх 
видів економічних робіт: бізнес-моделювання, організації 
операційної діяльності, бюджетування тощо; 

капіталізацію власних стартапів у різних сферах 
діяльності;

активна співпраця кафедри економіки та фінансів 
підприємства з провідними роботодавцями; 

створено умови для формування та розвитку
професійних компетенції, опанування яких допоможе
майбутньому економісту впроваджувати їх у власний
бізнес



ЕКОНОМІСТ – ЦЕ АРХІТЕКТОР, 
ЯКИЙ ПРОЄКТУЄ МАЙБУТНЄ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
В БІЗНЕСІ

МИ НАВЧИМО:

▪ Аналізувати, оцінювати, вибирати напрямки розвитку бізнесу

▪ Здійснювати організацію бізнес-процесів

▪ Приймати рішення і нести за них відповідальність

Фахівець в області економіки 9 місце в світовому 

рейтингу ТОП 100 Best Business Jobs



АГРОБІЗНЕС

навики з організації агробізнесу та управління 
компанією:

правові особливості провадження агробізнесу, розробка 
бізнес-плану створення та розвитку агропідприємства;

управління майном і капіталом, 

оцінювання ефективності діяльності агропідприємств,

управління розвитком агробізнесу, організація успішного 
виходу на міжнародні ринки

експертні навики:

діагностика бізнес-середовища та позиціонування 
компанії на внутрішньому і зовнішньому ринку

оцінка фінансового стану підприємства

експертиза продукції відповідності міжнародним 
стандартам якості та безпечності



майстер-класи, тренінги, кейси, семінари, відкриті 
лекції від фахівців провідних підприємств  аграрної 

сфери

потужна команда викладачів-професіоналів, які 
допоможуть стати висококваліфікованим і 

конкурентоспроможним фахівцем, здатним до 
швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі

консультації фахівців стартап-клубу та бізнес-інкубатору 
КНТЕУ щодо власної бізнес-ідеї та започаткування власної 

справи ще будучи студентом

набуття фахових компетентностей в єдиному в 
Україні Навчально-науковому центрі бізнес-

симуляцій КНТЕУ на базі віртуального 
агропідприємства



МИ НАВЧИМО:

▪ Створювати та втілювати в життя бізнес-моделі та 
власні стартапи у сферах виробництва, переробки 
та торгівлі агропромисловою продукцією

▪ Формувати стратегії розвитку  агропідприємств

▪ Проектувати моделі виходу агропідприємств на 
міжнародні ринки та створювати високоякісну 
продукцію, що відповідає міжнародним стандартам

▪ Знаходити шляхи мінімізації економічних ризиків та 
нарощення позитивних результатів діяльності 

ТВІЙ ВИБІР – ТВОЄ УСПІШНЕ  МАЙБУТНЄ – МАЙБУТНЄ КРАЇНИ



Агробізнес – динамічна галузь, 
що постійно розвивається, 

впроваджуючи новітні економічні 
підходи організації діяльності та 

досягнення науки і техніки у 
виробничих процесах   

Поєднання сучасних знань в сфері економіки та 

агробізнесу – це «мікс», який дозволить побудувати 

успішну кар’єру в одній з найефективніших сфер діяльності 

в Україні та світі

Освітня програма  «АГРОБІЗНЕС» 

– це фундаментальні теоретичні 

знання та практичні навички з 

технологічних, економічних та 

управлінських процесів в агробізнесі



ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ

навики з організації торговельного бізнесу:

правові особливості провадження торговельної 
діяльності, 

розробка бізнес-плану підприємства торгівлі, 

навики з управління підприємством торгівлі:

організація роботи підприємства торгівл, 

формування сучасних бізнес-процесів торгівлі

експертні навики:

комплексна діагностика підприємства торгівлі та 
окремих бізнес-процесів, 

оцінка конкурентоспроможності та 
кредитоспроможності бізнесу, 

управління торговельною мережею.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ:



практична спрямованість підготовки фахівців на 
організацію діяльності та практичний супровід і виконання 
всіх видів економічних робіт підприємств торгівлі

активна співпраця кафедри економіки та фінансів 
підприємства з провідними роботодавцями, які 
забезпечують випереджальну підготовку фахівців з 
урахуванням прогнозованих тенденцій розвитку 
економіки торгівлі;

набуті компетенції мають суспільно значимий статус; 
урахування специфіки сучасних наукоємних виробництв, 
що має особливе значення для оптимізації діяльності 
підприємств  торгівлі

навчання відбувається за сучасними навчальними 
планами які повністю відповідають потребам ринку та 
інтересам провідних підприємств торгівлі України.



Прагнеш бути універсальним фахівцем економічного 

профілю і в той же час докладно розумітися на 

особливостях функціонування торговельного бізнесу ?

Поєднання загальних знань про економічні процеси та явища і

специфіку галузі торгівлі забезпечить майбутнім фахівцям успішну

кар’єру у торговельному бізнесі як або власника, або найманого

працівника.

Результати аналізу вакансій свідчать, що роботодавці часто

змішують обов’язки економіста, бухгалтера, фінансового директора

та деяких інших фахівців. У такому різноманітті – перевага професії

економіста, адже знання суміжних спеціальностей підвищує

цінність окремого фахівця, а отже, створює передумови для

підвищення заробітної плати та кар’єрного зростання.



Торгівля - одна з найзатребуваніших професійних сфер 

в Україні. За даними кадрового порталу 

https://ua.trud.com/ визначено 10 найбільш популярних 

галузей за кількістю вакансій в Україні, в тому числі 

торгівля/продажі посідає 2 місце. 

До 20-ти найбагатших людей світу за рейтингом Forbes у 

2022 році входять і представники торговельного бізнесу. 

При чому 2-й у рейтингу засновник і генеральний 

директор інтернет-ритейлера Amazon Джефф Безос

https://ua.trud.com/


КОРПОРАТИВНІ 
ФІНАНСИ

навики з фінансового управління компанією:

формування, розподіл та використання капіталу у 
процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій

управління майном і капіталом, 

оцінка вартості залучення капіталу підприємства,

управління фінансовими ризиками

експертні навики:

комплексна фінансова діагностика компанії та окремих 
бізнес-процесів

оцінка фінансового стану підприємства, корпорації

формування ринкової вартості підприємства.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ:



ОБИРАЙТЕ ПРОГРАМУ «КОРПОРАТИВНІ 
ФІНАНСИ», ЯКЩО ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ У:

❑ аналітичних, економічних, фінансових, інвестиційних службах 

компаній реального сектора економіки;

❑ відділах корпоративних фінансів і в аналітичних службах компаній 

фінансового сектора;

❑ в консалтингових компаніях, які спеціалізуються на управлінському 

та фінансовому консалтингу і оціночній діяльності;

❑ фінансово-аналітичних агентствах, в аналітичних центрах, які 

займаються питаннями економічної політики та розвитку 

вітчизняного і міжнародного бізнесу;

❑ академічних організаціях (інститути, лабораторії) та 

університетських кафедрах і центрах, які розробляють і 

вдосконалюють засади управління корпоративними фінансами та 

інше.



УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВАС :

• високий рівень фінансової грамотності;

• у навчальному процесі застосовується поєднання

інноваційних (використання кейсів, комп’ютерних

симуляцій, командних тренінгів тощо) та традиційних

технологій навчання;

• студентам пропонуються майстер-класи, проекти, і

семінари, що проводяться висококваліфікованими

експертами з бізнесу;

• орієнтація програмного матеріалу фахових дисциплін

крізь призму адаптації до реальної практики управління

фінансами враховує специфіку розвитку корпорацій з

урахуванням інтересів стейкхолдерів;

• результати вивчення дисциплін передбачають набуття

високого рівня фінансової грамотності та розуміння

особливості функціонування корпоративних фінансів та

діагности їх стану, здатності застосовувати сучасне

інформаційне та програмне забезпечення для отримання

та обробки фінансових даних, засвоєння специфіки

використання фінансових інструментів підприємства в

сучасних умовах ведення економічної діяльності.



Фінансовий аналітик (Financial Analyst)

4 місце у світовому рейтингу 

ТОП 100 «Best Business Job»

Дана освітня програма для тих хто прагне стати фахівцем 

здатним вирішувати дослідницькі й практичні завдання з 

використанням фінансових інструментів й алгоритму 

прийняття та забезпечення реалізації інвестиційно-

фінансових рішень, забезпечити майбутній 

інтелектуальний розвиток та професійне зростання!



Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що

потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити

цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і

гармонії.

Спеціаліст у сфері корпоративних фінансів – це

фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної

економічної підготовки для виконання фінансової та

організаційно-управлінської діяльності.



ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРОВОДЯТЬ 

ФАХІВЦІ-ПРАКТИКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ



СТУДЕНТИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЗНОМАНІТНИХ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА 

ОЛІМПІАДАХ



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС 

БІЗНЕС-ПРОЕТІВ «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН»



МІЖНАРОДНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНКУРС  

ІНСТИТУТУ АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 

АНАЛІТИКІВ



Фінал конкурсу 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ «Фестиваль інновацій 2019»

студенти представили інноваційний проект «Твій 

електронний медичний браслет» у фіналі конкурсу 

МОН «Фестиваль інновацій 2019», отримали 

сертифікат переможця від керівника проекту Алеї 

Міжнародного форуму «Innovation market».





ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ТУРНІР

Серед 30 команд з 13 регіонів та 27 закладів вищої освіти 

України, Київський національний торговельно-економічний 

університет представляла команда «KNUTEnergy» , яка 

посіла ІІ місце, а троє учасників команди отримали 

персональні грамоти в різних номінаціях. 



ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ У БІЗНЕС-ГРІ 

«КОРПОРАЦІЯ ІДЕЙ 6» (М. ХАРКІВ)

На базі Харківського 

інституту фінансів КНТЕУ 

відбулася Всеукраїнська 

студентська Бізнес-гра 

«Корпорація ідей 6», де 

студенти ФЕПМ КНТЕУ 

посіли І місце серед 13 

команд (61 студент) з різних 

ЗВО України.

Студенти також мали змогу 

вирішити бізнес-кейси та  

відвідати майтер-класи 

провідних підприємців 

України



СПІВРОБІТНИЦТВО
Кафедра здійснює наукове співробітництво в різних формах

з 45 установами.

За останні роки налагоджено партнерські зв’язки з 

французькою Компанією L'Oréal, компанією з 

продажу вітчизняної косметики ТОВ «ЛАССІ», з холдингом 

«Баядера Груп».



ВИПУСК!!!



ПРИЄДНУЙТЕСЬ !

02156, м. Київ, 

вул. Кіото, 19

каб. А-437

+380 (44) 531-

48-19

economy@knte

u.kiev.ua


