
 

БЛАНК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
i.blank@knute.edu.ua 

заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор економічних наук, професор 
професор кафедри економіки та фінансів підприємства 

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

Web of Science,  Google Scholar,  

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: управління фінансами підприємств, 
інвестиційний менеджмент, методологія наукових досліджень. 

ДИСЦИПЛІНИ: Науковий семінар "Методологія наукових досліджень" 
(для аспірантів – здобувачів наукового ступеня "доктор філософії") 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 У 1959 році закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка 
торгівлі». 

 У 1965 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

 У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. 
Тема: «Ефективність взаємозв’язку трудових і матеріальних ресурсів торгівлі». 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 З 1959 р. по 1962 р. працював старшим економістом в «Укроптгоспторзі» Міністерства торгівлі 
України. 

 З 1962 р. по 1975 р. працював на посаді старшого наукового співробітника, завідуючого науковим 
сектором Українського науково-дослідного інституту торгівлі і громадського харчування. 

 З 1975 р. по 1991 р. працював на посаді доцента кафедри економіки торгівлі Київського 
торговельно-економічного інституту. 

 З 1991 р., після захисту дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, 
працює на посаді професора кафедри.  

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

 (список на сайті КНТЕУ) 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 За наукові здобутки нагороджений трьома медалями, Грамотою Верховної Ради України, 
званням «Заслужений діяч науки і техніки України» та Державною стипендією видатним 
науковцям. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Стажування на базі ТОВ «Аструм-Капітал», тема: «Методологія економічних досліджень». 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Член редакційної колегії наукових фахових журналів «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право» та «Вісник КНТЕУ». 

 Член науково-експертної ради КНТЕУ.  

 Керівництво аспірантами кафедри (захищено 30 дисертацій за науковою спеціальністю 08.00.04 
«Економіка і управління підприємствами»). Тривалий час був членом ВАК та експертної ради 
МОН України.  

 Заступник голови спеціалізованої вченої ради КНТЕУ із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій (рада: Д 26.055.01), до 2019 р.  

 Керівник науково-методичного семінару кафедри економіки та фінансів підприємства.  

 Фундатор наукової школи «Стратегія економічного розвитку та фінансово-інвестиційного 
менеджменту». 

ХОБІ: подорожі, інтелектуальні ігри, сучасне мистецтво. 
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