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Економічний факультет Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна — це флагман економічної 
освіти України.  
 
У складі факультету 8 кафедр, на яких працюють 
понад 80 професорів, доцентів, викладачів, 
навчаються близько 2000 студентів денної та 
заочної форм навчання, 40 аспірантів.  
 
У навчальному процесі беруть участь головні 
спеціалісти міністерств, міськради, облради, 
провідних банків та підприємств м. Харкова.  
 
 
 
 
 
 
 



   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Економічний факультет надає 
конкурентоспроможні освітні послуги на 
держбюджетній та контрактній основі за освітніми 
програмами:  
- бакалавра 
- спеціаліста 
- магістра.  
Є можливість отримання післядипломної освіти та 
навчання в аспірантурі. 
Якість освіти на факультеті постійно підвищується, 
поновлюються напрямки навчального процесу, 
модернізуються навчальні плани, зміст та форми 
організації навчання у відповідності до динаміки 
національного та світового ринку праці.  
Глибокі традиції та досвід класичної освіти у 
поєднанні з інноваційними технологіями 
забезпечують провідну позицію економічного 
факультету не тільки в Україні, але і в Європі. 
 



  ІННОВАЦІЇ 
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До навчального процесу економічного факультету впроваджуються інноваційні 

форми практики студентів: розробка реальних бізнес-проектів щодо просування 

товарів та послуг національного виробника на зовнішні ринки; імітаційна (віртуальна) 

практика, моделювання бізнес-процесів та ланцюгів постачань, практика в 

бухгалтерській програмі 1С:Підприємство та ділові економічні ігри, які є корисними з 

точки зору визначення та розвитку підприємницьких навичок та вмінь. 

На факультеті обслуговується 7 комп’ютерних класів та 7 мультимедійних комплексів 

(разом з лекторієм та двома аудиторіями, що обладнано інтерактивними дошками), 

за допомогою яких здійснюється наглядне викладання дисциплін.   

Також факультет бере участь в інноваційному проекті дистанційного (електронного) 

навчання студентів. 



КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 
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Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів 
із широким кругозором, аналітичним мисленням, 
різноманітними якісними характеристиками, які  
базуються на сучасних економічних теоріях, 
поглиблених знаннях іноземних мов та сучасних 
інформаційних технологіях. 
Для підготовки таких спеціалістів залучаються 
провідні вчені інших країн (Росії, США, Канади та 
ін.), системні наукові та педагогічні практики, літні 
наукові школи. Саме така підготовка дозволяє 
нашим випускникам працювати на провідних 
посадах органів управління країною, науково-
дослідницьких центрів та вищих навчальних 
закладів. 
Висококваліфікований склад кафедри дозволяє 
здійснювати підготовку спеціалістів усіх рівнів 
кваліфікації: від бакалаврів до докторів наук. 



КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ  
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Серед економічних спеціальностей економічну кібернетику можна віднести до фундаментальних 
університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіці, моделюванні і комп'ютерних 
технологіях. 
Кафедра забезпечує викладання дисциплін, необхідних для сучасного економіста-аналітика, який володіє 
інструментарієм моделювання бізнес-процесів та інноваційними комп'ютерними технологіями для 
вирішення економічних завдань.  
 
Напрями підготовки: 
Економічна кібернетика (бакалавр, магістр) 
Прикладна економіка (магістр). 
 
Форми навчання: денна і заочна. 
На кафедрі діє аспірантура за  спеціальністю  
08.00.11 -  Математичні методи,   моделі   та  
інформаційні технології в економіці. 
 
 
 
 
 
 
 



   КАФЕДРА  МІЖНАРОДНОЇ  ЕКОНОМІКИ 
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Випускники спеціальності  “Міжнародна економіка” мають 100% 
влаштування, тому що  наші студенти досконало  опановують  іноземні бізнес-
мови (англійську, німецьку, китайську, французьку, 
іспанську). Отримують навички економіко-правового 
обґрунтування управлінських рішень в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності на основі обробки економічної інформації, виконання  планових, 
фінансових, економічних розрахунків. Це конкурентна перевага 
наших  випускників на сьогоднішньому ринку праці. 
Студенти спеціальності проходять стажування і практики в Німеччині, 
Швейцарії, Польщі, Чехії, Франції. 
Освітні програми кафедри: 
Бакалаврська програма 
Магістерська програма - «Управління міжнародним бізнесом на макрорівні» 
Магістерська програма - «Управління міжнародним бізнесом на мікрорівні» 
Магістерська програма - « Адміністративний менеджмент »  
Програма спеціаліста 
Друга вища освіта 
Паралельне навчання 
Форми навчання Денна, заочна  
(дистанційна). 
Викладацький склад.  
На  кафедрі  працюють  викладачі  вищої  
кваліфікації:  3 доктори наук,  
6 кандидатів наук і 4 старших викладача. 



   КАФЕДРА ФІНАНСІВ  ТА  КРЕДИТУ 
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Кафедра була створена у 1966 році. За часи існування кафедри було 
підготовлено більше ніж 35000 фахівців, які після закінчення успішно 
працюють у різних сферах економіки та формують економічну та 
фінансову політику. 
Після отримання вищої освіти є можливість продовжити навчання 
аспірантом і докторантом кафедри. 
Підготовка студентів кафедри за спеціальностями «Фінанси і кредит» і 
«Банківська справа» . 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (базова вища освіта, 
кваліфікація – Бакалавр з фінансів та кредиту термін навчання – чотири 
роки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (повна вища освіта, кваліфікація - Спеціаліст з фінансів та 
кредиту, Спеціаліст з банківської справи. 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» ( повна вища освіта,  кваліфікація Магістр з фінансів та кредиту, 
Магістр з банківської справи).  Студенти – магістри навчаються за навчальними планами, які мають три 
магістерські програми з фінансів та кредиту і три магістерські програми з банківської справи. 
 

Навчання здійснюється: 
- за денною формою; 
- за заочною формою; 
- за заочною формою з  
   елементами електронного 
   навчання. 



 КАФЕДРА СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 
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Визначною рисою підготовки фахівців за 
спеціальностями «Облік та аудит» та 
«Прикладна статистика» на кафедрі 
статистики, обліку та аудиту у Харківському 
національному університеті є те, що 
випускники кафедри мають всебічні знання і 
навички правильного сприйняття і тим більше 
практичного використання облікової та 
статистичної інформації, формулювання 
кваліфікованих висновків і порядкування 
обґрунтованих прогнозів.  
Знання економіста зі спеціальності «Облік та 
аудит» і «Прикладна статистика» необхідні в 
області обліку, аудиту, статистики, 
менеджменту, маркетингу на всіх 
організаційних рівнях, у системі фінансів і 
банків, управлінських структурах тощо. 
 
 
 
 
 



КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 
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Об'єднує учбові програми наших випускників поглиблена 
інформаційно-аналітична, маркетингова і науково-практична 
підготовка, розвиток креативних здібностей та вмінь працювати 
у команді. 
Ми розуміємо перспективність і високу затребуваність тих 
фахівців, яких випускаємо, і в тісній взаємодії зі студентами 
робимо навчання доступним для всіх, хто готовий серйозно 
працювати і творити. 

Спеціальності, за якими можна навчатися 
 1.  Маркетинг 
      Спеціалізації: 
      Аналітичний маркетинг 
      Маркетингові комунікації 
      Комерційний маркетинг 
      Маркетинг на фінансовому ринку  
2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
 
Вибору  спеціалізації   передує   серйозна    фундаментальна 
підготовка:   економіста    (для маркетологів)  
менеджера (для менеджерів зовнішньоекономічної 
діяльності),  освоєння іноземних мов (зі складанням 
державного іспиту менеджерами) 



 КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Кафедра понад півстоліття є осередком економічної науки, має глибокі коріння та починаючи 
з середини 60-х років минулого століття є відомим осередком розбудови моделі управління 
економікою.  
Очолює кафедру заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інформатики, 
доктор економічних наук, професор Бабич Володимир Петрович. 
 
Кафедра економіки та менеджменту здійснює підготовку фахівців за напрямом  
“Менеджмент”  
Спеціальність 
 “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Адміністративний менеджмент”  
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
 бакалавр, спеціаліст, магістр. 



  
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ 
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Кафедра математичних методів була створена 
1 вересня 2008 року. 

Кафедра спеціалізується в таких областях як: 
вища математика; теорія ймовірностей і 
математична статистика; інформатика та 
комп'ютерні технології.  

У професорсько-викладацькому складі 
кафедри, ефективно об'єднані фахівці, які мають 
фундаментальну математичну підготовку, високу 
кваліфікацію в області економіко-математичного 
моделювання, інформаційних технологій і 
програмування, що допомагає студентам 
формувати широкий комплекс знань і навичок. 
Також проводяться авторські лекції по курсам 
«Вища математика (Математика для економістів)» 
та «Теорія ймовірностей та математична 
статистика»  професором Янцевичем А.А. 

 



 НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ 
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Економічний факультет, потужний навчальний 
підрозділ університету, що здійснює підготовку більше 
двох тисяч студентів. За денною формою навчається 
майже 1500 студентів, у тому числі 250 іноземних. Усіма 
видами заочного навчання охоплено більше 500 осіб. 



  НАУКОВЕ ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
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Професорсько-викладацький склад економічного факультету налічує 21 
професора, 41 доцента, 21 доктора економічних наук, 60 кандидатів 
економічних наук, 40 аспірантів, 16 здобувачів,  2 докторанта. 
На факультеті діють 2 спеціалізовані ради по захисту докторських і 
кандидатських дисертацій. Вчена Рада факультету, методична комісія 
розробляють питання розвитку економічного факультету. 
Щорічно факультетом проводяться Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та молодих учених, міжнародні 
науково-практичні конференції, Internet-конференції, круглі столи за 
актуальною проблематикою. 
Студенти залучаються до наукових досліджень, працюючи в 
студентському науковому товаристві. 
Постійно проводяться внутривузівські, всеукраїнські конкурси 

студентських наукових робіт та олімпіади з різних спеціальностей. 
Студенти факультету завжди займають призові місця, нагороджуються 
грамотами, дипломами та іншими цінними призами.  
За останні 3 роки наукове життя економічного факультету 
ознаменувалося наступними подіями: 
 
• завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління Гриценко Андрій Андрійович 
отримав почесне звання члена-кореспондента НАН України; 
• факультет веде 3 значні науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів державного бюджету; 
• опубліковано 17 монографій та 34 посібника. 
•Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 24 студента. 
•Дипломатами Всеукраїнської студентської олімпіади - 10 студентів.  



  НАУКОВЕ ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
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На нашому факультеті розвинуто наукове життя: 
 
Студенти факультету беруть активну участь: 
Міжнародні    та   всеукраїнські науково-   практичні   конференції 
Всеукраїнська конференція студентських маркетингових   планів 
Організовані наукові гуртки при кожній кафедрі 
Різноманітні програми 
SIFE (Students in Free Enterprise) 
Global management challenge 



  ЗАРУБІЖНІ КОНТАКТИ 
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Починаючи з 2009 року студенти спеціальності 

«Міжнародна економіка» проходять практику на 

підприємствах, установах та в організаціях країн ЄС – 

у Німеччині, Чехії (в університетах Гейдельберга, 

Нюрнберга, на автомобільних заводах Мерседес-Бенц, 

БМВ, Фольксваген, Шкода, на Франкфуртській 

фондовій біржі). Ця програма реалізується за 

підтримки Німецької служби академічної освіти DAAD.

  

Економічний факультет здійснює підготовку іноземних 

студентів за англомовними магістерськими 

програмами «Прикладна економіка» та 

«Адміністративний менеджмент».  

Також факультет бере участь у підготовці та реалізації 

спільних програм «подвійних дипломів», коли студент 

зможе отримати 2 дипломи: один – Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, а 

другий – університета - партнера з Євросоюзу. У цьому 

напрямку ведуться переговори з ВНЗ Франціі 

(Університетом  Ніцца Софія Антиполіс) та Польщі 

(Університет Лодзя). 
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На нашому факультеті проводяться такі свята: 
• Alma mater 
• День факультету 
• День викладача 
• День економіста 
• Новий Рік 
• St. Valentine’s Day 
• День захисника Вітчизни 
• Міжнародний жіночій день 
• День Перемоги 
• Міс Університету  
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Наші студенти активно приймають участь не тільки у самоврядуванні нашого факультету, 
але й усього університету в цілому. Голова студентської навчальної ради економічного 
факультету ще й є Головою студентської навчальної ради університету. У День 
Самоврядування голова студентської навчальної ради отримав символ університетської 
влади від проректорів на чолі з Александровим В.В. 

Органи студентського самоврядування сприяють вихованню духовних цінностей, 
громадянської свідомості та моралі, формуванню любові до Аlma Mater. Підтримують 
талановитих дослідників та створюють умови для вільного розвитку осіб, які навчаються 
в університеті.  
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Перелік конкурсних предметів  
при вступі на основі повної загальної середньої освіти 

на економічний факультет  
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра  

  
У 2012 році вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого 
навчального закладу в паперовій або в електронній формі з 2 липня по 31 липня. 
 
Напрям підготовки Конкурсні предмети ЗНО 

Економічна теорія  

Економічна кібернетика 

Прикладна статистика 

Маркетинг 

Фінанси і кредит 

Облік і аудит 

 

Українська мова та література, математика,  

історія України або географія 

 

Міжнародна економіка 

Менеджмент  

Українська мова та література, математика, 

іноземна мова або географія  
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Козулін Владислав Вікторович, студент 5-го курсу економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка». 
Отримав диплом бакалавра з відзнакою. За роки навчання зарекомендував себе як відповідальний, наполегливий та 
старанний студент, що глибоко цікавиться наукою і проблемами студентського самоврядування. З 2007 року є старостою 
своєї навчальної групи. З 2008 року займає посаду Голови Студентського наукового товариства економічного факультету. 
Неодноразово брав участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. Має 5 наукових 
публікацій  з різних тем, що стосуються соціально-економічного розвитку України.  
Досягнення: 
1.Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських маркетингових планів (м. Київ, 2011 р.). 
2.Дипломи переможця Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів, аспірантів і молодих науковців (2009, 
2010, 2011 рр.). 
3.Нагороджений подяками від Ректора та Першого проректора університету: «За плідну науково-організаційну роботу, 
активну участь у громадському житті та вагомий внесок у розвиток Студентського наукового товариства й студентського 
самоврядування університету» (2009, 2010, 2011 р.)  
4.Півфіналіст міжнародного бізнес-турніру серед студентів «Peak Time», 2010-2011 рр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іларіонова Оксана Олексіївна  
навчається на економічному факультеті 
з 2007 року. У 2011/2012 н.р. є 
студенткою 5-го курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». За 
роки навчання зарекомендувала себе 
як студент-відмінник, що глибоко 
цікавиться наукою і проблемами 
студентського самоврядування. Є 
учасником і переможцем студентської 
олімпіади з маркетингу, учасником 
студентської науково-практичної 
конференції. Має публікацію тез 
доповіді на тему «Інтегровані 
маркетингові комунікації для 
українського виробника взуття».  

 

 
 
 
 

 

Мережка Юрій Сергійович 
Досягнення: 
1.Лауреат Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. 
2.Премія Ректора Харківського 
національного університету імені 
В.Н.Каразіна за успіхи у навчанні, 
науковій роботі та активну громадську 
діяльність в університеті (2010 р.). 
3.Член Вченої Ради економічного 
факультету. 
4.Учасник Всеукраїнської науково-
практичної конференції за напрямком 

 «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України: 
досвід, перспективи, інновації». 
5.Заступник Голови Студентського наукового товариства. 
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 Акімова  Ірина Михайлівна Перший заступник 
Глави  Адміністрації Президента України 

Поляков  Василь Леонідович 
Голова наглядової ради Групи компаній 
«Автоінвестбуд» 

 
 
 
 
 

Яременко Олег Леонідович 
Заступник керівника експертно- 
аналітичного центру з питань 
грошово-кредитної політики Ради 
Національного банку України – 
начальник відділу стратегії 
монетарної політики 

Єпіфанов Анатолій 

 

  
 

Єпіфанов Анатолій 
Олександрович  
Ректор Української 
академії 
банківської 
справи, м. Суми,  
д.е.н., професор, 
заслужений 
економіст України 

Качук Володимир 
Вікторович 
Начальник Управління 
Національного банку 
України в Харківській 
області  

 
 
 

Суслов Віктор Іванович - фінансовий 
експерт, Заслужений економіст 
України, 8-й Міністр економіки 
України 

 
 
 
 

Карасьов Вадим 
Юрійович – 
директор Інституту 
Глобальних Стратегій 
(м. Київ), політолог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гриценко Андрій 
Андрійович 
Заступник директора і 
завідувач відділу 
економічної теорії Інституту 
економіки та прогнозування 
Національної академії наук 
України, член-кореспондент 
НАН України, доктор 
економічних наук, професор. 
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Онищенко Денис. 
Керівник групи відділу 
розвитку бізнесу клієнтів. 
Procter & Gamble України. 
Те, чому я навчився в Уні-
верситеті за  спеціальністю   
«міжнародна економіка», 
допомогло мені швидко й    
успішно    адаптуватися в     
швидкоплинній  сфері FMCG 
бізнесу, стати не тільки 
учасником, але й ініціатором 
змін і розвитку.             

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
         

 

 
 

Костильова Олеся. 
Відділ перекладів і відділ 
економічних розробок та методології аудиту 
(ЕРМА) аудиторської компанії 
ТОВ Аудиторська фірма 
«Рьодль Аудит». Кафедра міжнародної економіки 

надає ґрунтовну теоретичну і практичну 
підготовку студентів з багатьох 
предметів спеціальності. Слід відзначити 
помітне прагнення кафедри встановити міжнаро-

дні контакти і можливість 
багатостороннього обміну досвідом. 
На даний момент я отримую другу вищу освіту 
в університеті Отто-Фрідріха, Бамберг, Німеччина 
(Otto-Friedrich University of Bamberg, Germany), 
3 семестр магістратури. Напрям навчання - 
"Стратегії, маркетинг, інновації". У 
наступному семестрі 
планую написання магістерської дипломної          
роботи на тему "Open innovation". 
Під час навчання в університеті працювала у 
відділі переказів та відділі 
економічних розробок та методології аудиту 
(ЕРМА) аудиторської компанії ТОВ 
Аудиторська фірма «Рьодль Аудит » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шалімова Олександра 
ТОВ "Конд-Класс“ 
Мені хотілося б висловити глибоку подяку дорогій і 
улюбленій кафедрі статистики, обліку та аудиту ХНУ 
ім.В.Н.Каразіна. Знання, отримані мною за роки 
навчання у висококласних викладачів, допомогли 
мені з легкістю знайти роботу за фахом, на яку я 
прийшла кваліфікованим фахівцем. У дружній та 
професійній атмосфері ми отримали не тільки 
теоретичні знання, а, що було суттєвим надалі, 
практичні. З теплом згадуючи навчання, хочу 
сказати велике спасибі викладачам за час і сили, 
витрачені на нас. 

 

 
 
 
 
 
 

Ізоніна Яна – спеціаліст Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України (Київ) 
Обираючи спеціальність, я, в першу чергу, керувалася своїми 
інтересами і захопленнями тим, що по-справжньому мене 
приваблює: зовнішньоекономічна діяльність, іноземні мови. 
Завдяки поєднанню двох наук на одній кафедрі маркетингу та 
менеджменту ЗЕД, мені пощастило отримати комплексні 
знання, які тепер допомагають приймати клієнтоорієнтовані 
управлінські рішення. 

 

 
 
 

Шеметова Ольга – керівник групи досліджень у дослідницькій компанії 

Столична Маркетингова Агенція (Москва);  аналітик в компанії  Планета 
Маркетолог - професія затребувана. Багато провідних ТОП-менеджерів світу мають дипломи маркетологів. 
Неправильно вважати, що ця професія зводиться лише до реклами. Реклама - лише верхівка величезного 
айсбергу, яку бачить рядовий споживач, тобто ми з Вами. PR, креативний маркетинг, аналітика, логістика 
та створення іміджу компанії - все це маркетинг. 
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Віктор Щербань 
менеджер-логіст   Богодухівського молочного заводу. 
Після закінчення університету у 2011 році я працюю на Богодухівському молочному заводі менеджером-логістом. Знання, які я 
отримав в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Менеджмент організацій», дали мені 
базу для виконання основних функцій та завдань у моїй трудовій діяльності. 
Треба зауважити, що велику допомогу в закріпленні знань та умінь надають виробнича та переддипломна практики, що забезпечує 
кафедра. Такий підхід у підготовці фахівців забезпечує набуття студентами професійних навичок і вмінь для подальшого 
використання їх у реальних виробничих умовах. 
Завдяки професіоналізму та високій кваліфікації викладачів кафедри економіки та менеджменту, які сформували базу наочності 
взаємодії теорії та практики менеджменту, мені вдалося поєднати знання та практичні навики у виконанні своїх професійних 
обов’язків на моєму місці роботи. 

Погорелов Антон Леонідович 
Член Правління, Заступник Голови Правління, Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК. 
Спеціальність «Економічна кібернетика» надає універсальну освіту, що дозволяє випускнику бути затребуваним 
великими компаніями в будь-якій галузі економіки. Так склалося, що моя кар'єра почалася в банківській сфері. Я не 
володів професійними знаннями банківського працівника, проте навички, отримані мною в процесі навчання на кафедрі 
«Економічної кібернетики», дозволили мені досить успішно справлятися з поставленими завданнями. 
На мій погляд, освіта за спеціальністю «Економічна кібернетика» дозволить майбутньому фахівцю оволодіти системним 
комплексним підходом до вирішення поставлених завдань, а на управлінському рівні приймати зважені рішення, що 
базуються на комплексному аналізі поведінки моделі економічної системи - банку, промислового підприємства, 
торговельної фірми будь-якого рівня складності.  

 

Загорська  Дар’я 
випускниця економічного факультету  
кафедри фінансів і кредиту  
ХНУ імені В.Н.Каразіна.  
У 2007р. я отримала дип-лом магістра за спеціальністю «фінанси» і вступила до аспірантури. Навчання в аспірантурі дозволяє 
мені щорічно брати участь у наукових роботах, семі-нарах та міжнародних конференціях. Кафедра «Фінанси і кредит» 
дала безцінні знання, які допомагають мені самореалізовуватися у житті. Дякуємо всьому викладацькому складу кафедри.  
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