
НАШІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:

1. CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT 
(english)

2. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ 
БІЗНЕСУ

3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
4. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Терміни навчання : 
для денної форми – 1 рік 6 міс.
для заочної форм – 1 рік 8 міс.

Вступні іспити:
спеціальність, іноземна мова

НАШИХ ВИПУСКНИКІВ “РОЗБИРАЮТЬ” ЩЕ 
ДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ!

Бізнес-партнери магістерських програм
кафедри, які забезпечують стажування

наших студентів:

The head of the program - Doctor of Economics,
Professor O. Tereshchenko, the Head of Corporate
Finance and Controlling Department.

The aim of the program is to grant students with 
the applied knowledge of financial management in 

business.

Key competences and skills :
➢ Management of financial services;
➢ Development of financial strategy and budgeting;
➢ Financial Analysis and Reporting (according to

IFRS);
➢ Cash-flow management and KPI of the company;
➢ Financing of the business (managing debt and

equity of the company);
➢ Investment banking, financial and real

investments;
➢ M&A transactions, Due - Diligence;
➢ Tax consulting and optimization;
➢ Risk management and antirecessionary financial

management.

Courses: Financial Controlling, Financial Management,
Financial Risk Management, Innovations in Financial
Management, Value Based Management, Investment
Banking and Private Equity, Accounting under
International Financial Reporting Standards, ERP Systems,
Internal Financial Control, Quantative and Qualitative
Scientific Research Methods

Uniqueness of the program - The subjects
standardized to the best world educational
programs; The possibility of obtaining a double
diploma together with the University of Redlands
(USA, California) The chance to practice in large
international companies.

«Corporate Financial
Management»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

Кафедра корпоративних фінансів

і контролінгу

Запрошуємо на навчання вступників

на освітній рівень «Магістр»

за спеціалізацією

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

(спеціальність «Фінанси, банківська справа

та страхування»)

Адреса приймальної комісії:
м. Київ, просп. Перемоги 54/1,
1 корпус, кім. 116 
тел: (044) 456-31-62

(068) 951-70-28
e-mail: prkom@kneu.edu.ua

Адреса кафедри:
м. Київ, вул. Дегтярівська 49Г, 
3 корпус, каб. 075
тел. (095)  315-60-40

(050) 253-93-70
e-mail: kfip@kneu.edu.ua



Керівник програми – завідувач кафедри
інвестиційної діяльності, д.е.н., професор
Т.В. Майорова

Наша мета – підготовка фахівців з організації 
фінансування інвестиційних проектів на основі 

міжнародних стандартів та передового досвіду 
країн ЄС

Ключові компетенції та вміння фахівців:
➢ розробка фінансової та інвестиційної стратегії

корпорацій, ТЕО та фінансової моделі проекту
➢ фінансове планування (бюджетування)

інвестиційний проектів
➢ організація корпоративного фінансування та

моніторингу проектів
➢ координування взаємодії учасників

інвестиційного ринку
➢ оцінювання інвестиційної привабливості об‘єктів

бізнесу
➢ управління вартістю та ризиками проектів
➢ застосування міжнародних стандартів

(інструментарію) Project & Risk Management в
організації фінансування інвестицій

Профільні дисципліни програми: проектне
фінансування, інвестиційний менеджмент,
фінансово-інвестиційний консалтинг, проектно-
кошторисна справа, портфельне інвестування;
венчурне фінансування.

Унікальність програми - можливість працювати
фінансовими аналітиками інжинірингових та
консалтингових компаній, спеціалістами та
менеджерами фінансово-кредитних установ,
керівниками проектів і програм розвитку
корпорацій

Керівник програми - завідувач кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу, д.е.н.,
професор О.О. Терещенко

Наша мета – Ваші глибокі знання та 
практичні навички з фінансового контролінгу у 

сфері бізнесу

Ключові компетенції та вміння фахівців:
➢ розробка і реалізація корпоративної та

фінансової стратегії компанії
➢ управлінський облік, звітність та репортинг

(для іноземних інвесторів)
➢ управління ризиками та вартістю бізнесу
➢ бюджетування та контроль виконання

бюджетів (планів)
➢ фінансова комунікація, аналітика, діагностика

та ERP-системи
➢ фінансовий консалтинг, аналітичне та

методичне забезпечення фінансових рішень
➢ внутрішній фінансовий контроль та аудит

До викладання ключових дисциплін програми
залучаються досвідчені практики – фахівці з
фінансового контролінгу та консалтингу, а також
іноземні партнери.

Профільні дисципліни програми: фінансовий
контролінг, операційний контролінг, ERP-системи,
IFRS, податковий консалтинг, внутрішній
контроль, контролінг ризиків.

Унікальність програми - включне семестрове
навчання для кращих студентів за програмами
корпоративних фінансів і контролінгу у Philipps-
University of Marburg або Georg-August-University
of Göttingen (Germany)

«Фінансовий контролінг»
«Фінансовий менеджмент у 

сфері бізнесу»
«Фінансування інвестиційних 

проектів»

Керівник програми – засновник наукової школи
фінансів підприємств в Україні, професор
А.М. Поддєрьогін

Наша мета – підготовка фахівців, які 
володіють глибокими знаннями щодо 

управління фінансами різних сфер бізнесу

Ключові компетенції та вміння фахівців:
➢ управління cash-flow, прибутком, витратами,

рентабельністю
➢ управління реальними та фінансовими

інвестиціями, ризиками, власним і позиковим
капіталом підприємств

➢ фінансове прогнозування та планування
➢ планування податкових платежів для

оптимізації податкового навантаження на
підприємство

➢ управління фінансовою санацією та
антикризовий фінансовий менеджмент

➢ застосовування інструментарію
корпоративної та фінансової реструктуризації
компаній (операції типу M&A), дью-ділідженс

Профільні дисципліни програми: фінансовий
менеджмент, оподаткування підприємств,
фінанси малого та середнього бізнесу,
фінансовий ризик-менеджмент, управління
фінансовою санацією, фінансове
посередництво.

Унікальність програми – широкі можливості
наших випускників працювати керівниками
фінансових служб, фінансовими менеджерами
та аналітиками як на підприємствах, так і у
фінансових установах


