
  

БАГАЦЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
k.bagatska@knute.edu.ua 

кандидат економічних наук, доцент 
доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

гарант освітньо-наукової програми 2 рівня вищої освіти 
«Корпоративні фінанси» 

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

Scopus,   Web of Science,   Google Scholar, ORCID   

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: фінансовий аналіз, формування 
капіталу, корпоративні фінанси. 

ДИСЦИПЛІНИ: “Фінансове моделювання”, “Управління вартістю 
підприємства” (укр. та англ. мовами), “Проектне фінансування” 
(англ.мовою), “Бізнес-інжиніринг” (англ. мовою), “Digital-технології в 
бізнесі”. 

 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 доцент кафедри фінансів, 2011 р. 

 кандидат економічних наук, 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит», тема дисертації: 
"Фінансовий механізм санації підприємства", 2006 р. 

 Економіст (ОС «спеціаліст»), Сумський державний університет, 2000 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України, з 2018 р. до цього часу. 

 доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, з 2008 р. по 2018 
р. 

 доцент кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету, 2006 – 2008 рр. 

 викладач обліково-фінансових дисциплін колежду Сумського національного аграрного 
університету, 2003 – 2006 рр. 

 менеджер з корпоративних прав ВАТ ФК Спартак, 2000 – 2003 рр. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:   Google Scholar  

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 подяка від інституту CFA за участь і вихід у фінал в конкурсі CFA Research Challenge, 2018 рік 

 відзнака – кращий викладач кафедри за результатами студентського голосування НУХТ, 2016 
рік 

 подяка від проректора НУХТ, 2014 рік 

 подяка від ректора НУХТ, 2013 рік 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Стажування в  Університеті “Prof D. Asen Zlatarov”, 108 годин, м. Бургас, Болгарія, 2020 р. 

 ГО «Центр «Ейдос» на тему: використання аналітичного продукту BI «Bipro Prozorro»: лютий-
березень 2020  

 Сертифікат на знання англійської мови B2, січень 2019 р. 

 ПАТ ДП «Лакталіс Україна» на тему «Фінансовий менеджмент і контролінг підприємств 
молочної галузі», 2017 рік 

 Тренінг “Introduction to R” від компанії Cyclum та ун-ту Татру Естонія, 2016р. 

 Тренінг «Introduction to SPSS statistics” від компанії IBM, 2015 р. 

 Тренінги Business Analytics від ун-ту Торонто, 2014, 2015, 2016 рр. 

 Проходження онлайн курсу «Corporate Finance and Value creation» – Coursera, 2014- 2015 рр. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211623103
https://publons.com/researcher/1861930/kateryna-bagatska/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-T9ubwwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-T9ubwwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-T9ubwwAAAAJ&hl=uk&oi=sra


 Проходження онлайн курсу «Computational Finance and Financial Econometrics» – Coursera, 
2014 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Експерт-аналітик у проекті «Підвищення ефективності діяльності, фінансової прозорості та 
підзвітності комунальних підприємств» за підтримки фонду Ф. Наумана «За свободу», 2020 р. 

 Експерт-аналітик у проекті Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
U-Lead “Supporting Amalgamated Hromadas` engagement with business”. PN 15.2072.5-020.00., 
2019 р.  

 Тренер у проекті «Школа місцевого економічного розвитку ОТГ» за підтримки фонду Ф. 
Наумана «За свободу», 2019, 2020 рр. 

 Аналітик в ГО «Центр Ейдос»: аналіз Public Procurements, Hromada’s investment capacity – 
2018 р – теп.час. 

ХОБІ: подорожі, читання, спорт. 


