ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
І УПРАВЛІННЯ

І

нститут економіки і управління був створений у грудні
2003 р. Це важливий навчальний і науковий підрозділ
університету, осередок економічної освіти, який об’єднує три факультети: економічний, факультет менеджменту
та факультет бізнесу.
Інститут функціонує лише сім років як окрема структурна одиниця, але в основі його роботи — клопітка
та наполеглива праця талановитих науковців, викладачів,
студентів протягом багатьох років. Економічний факультет
нещодавно відзначив своє 35-річчя, а факультету бізнесу
виповнилося 15 років. Сьогодні Інститут економіки і управління — це 2,5 тис. студентів та 200 мудрих, досвідчених
і талановитих науковців-педагогів.
Основна мета діяльності закладу полягає у підготовці за
напрямами «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент» фахівців (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст,
магістр), які спроможні працювати в умовах інтеграції
України до світового співтовариства.
Ефективність роботи інституту забезпечують висококваліфіковані викладачі та потужна матеріально-технічна
база. Усі комп’ютерні класи оснащені сучасними ПК, які
підключені до інтернету. Комп’ютеризація навчального
процесу й можливість використання інтернет-ресурсів
практично на всіх етапах забезпечили стрімкий розвиток
закладу. Студенти, які опанували комп’ютерну техніку та
сучасні інформаційні технології, мають можливість здобувати комплексні знання і витримувати конкуренцію на сучасному ринку праці.

Випускник економічного факультету, мер Хмельницького
С. І. Мельник та директор інституту М. І. Бондаренко

Із метою забезпечення ефективності навчального
процесу та наукової роботи кожна кафедра інституту має
можливість застосовувати сучасні інформаційні технології
і методики навчання у вивченні різних дисциплін (використання автоматизованих навчальних, контрольних систем, комп’ютерне тестування, комп’ютерне супроводження
практичних занять, використання програмних продуктів
для вивчення можливостей та практичного їх використання, створення і використання електронних підручників
тощо). В інституті функціонує 7 дисплейних класів на 214
робочих місць, оснащених комп’ютерами, введена в дію локальна комп’ютерна мережа на базі сучасного обладнання.
Встановлене програмне забезпечення дає повноцінні можливості для роботи студентів у модульно орієнтованому
середовищі, виконання тестових завдань, підготовки до
практичних занять та державної атестації.
Створення потужної інформаційної бази дозволяє перейти на нові педагогічні технології, зокрема застосовувати
роботу з малими групам, систему кейсового навчання,
інформатизацію, новітні засоби візуального супроводження, забезпечення навчального процесу матеріалами нового
покоління (лекції в інтернеті, подання матеріалу на дисках),
випереджувальне вивчення літератури, яке дає можливість
скоротити аудиторне навантаження.
Гордістю інституту є науково-навчально-методичний
центр, створений для покращення підготовки спеціалістів
економічного профілю шляхом забезпечення навчального
процесу методичними допоміжними матеріалами, сучасною літературою; концентрації навчальної, методичної та
наукової літератури з економічних дисциплін кафедр факультету та надання ефективної допомоги студентам у
підготовці до семінарських занять, іспитів, написанні курсових та контрольних робіт, наукових доповідей, рефератів;
а викладачам та аспірантам у навчально-методичній та науковій роботі.
За шість років функціонування центру була створена
відповідна матеріально-технічна та бібліотечна база. Сьогодні книжковий фонд складає більш як 6 тис. примірників
навчально-наукової літератури і постійно поповнюється
новими виданнями. Центр підтримує тісні зв’язки з
бібліотекою університету, видавництвами України, Росії та
Білорусі.
Крім навчальної і наукової літератури, тут зберігається
понад 100 найменувань методичних вказівок із дисциплін,
що вивчаються на всіх трьох факультетах. Окрім того,
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центр отримує 34 найменування періодичних видань,
зокрема й іншомовні (журнал «Economist»).
Центр обладнаний комп’ютерною та офісною технікою,
до якої студенти мають вільний доступ, що дозволяє виконувати всі необхідні види робіт (контрольні, лабораторні,
курсові дослідження; набір, сканування, друк). У методкабінеті для викладачів, аспірантів і студентів відкритий
доступ до інтернету, а також сформований електронний каталог наявної в лабораторії літератури, пошук якої можна
здійснювати за різними критеріями. Користувачі мають
доступ до електронних версій підручників, методичних рекомендацій, конспектів і текстів лекцій, модульного середовища, де, окрім конспектів та лекцій, є й тести для перевірки знань, завдання для практичних занять тощо.
Створена база електронних підручників нараховує близько
150 екземплярів і поповнюється новими підручниками за
рекомендаціями викладачів інституту.
Працівники бібліотеки надають допомогу студентам і
викладачам у підборі бібліографії та замовленні літератури.
У навчально-методичному центрі проходять зустрічі із
провідними науковцями ХНУ та інших вишів. Так доктор
технічних та економічних наук, професор Університету наукової економіки в м. Гронігені (Нідерланди) Борис Ісакович Гольденгорин прочитав цикл лекцій із курсу «Алгоритми коригування даних у комбінаторній оптимізації» для
студентів 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика».
Роберт Коуп, професор Вашингтонського університету,
провів бесіду зі студентами спеціальності «Менеджмент» із
питань тотального менеджменту. Випускник Києво-Могилянської академії, нині студент Гарвардського університету
М. Іванюк, розповів майбутнім науковцям про можливості
навчання наших студентів за кордоном — у провідних навчальних закладах США та Великобританії.
Через факультетський сервер викладачі, аспіранти та
студенти мають доступ до інформації Всеросійського науково-технічного центру, що дає їм змогу використовувати її
у своїй науковій роботі.
Навчальний процес в інституті побудований так, щоб
зорієнтувати студентів і викладачів на високу відповідаль-
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ність і результативність. Цьому сприяє належний рівень
забезпечення не тільки підручниками, а й навчальнометодичними посібниками, методичними рекомендаціями,
підготовленими викладачами інституту, практикумами,
кейсами тощо. Інститут економіки і управління започаткував функціонування в університеті модульного середовища. Досвід роботи студентів у цьому середовищі в результаті його високої ефективності сьогодні рекомендований
усім інститутам університету.
Професорсько-викладацький колектив нараховує 200
осіб, серед яких — 12 докторів наук, професорів, 90 кандидатів наук, доцентів.
Науковці інституту своїми професійними здобутками,
досягненнями та відкриттями формують його позитивний
імідж. Щорічно професорсько-викладацький колектив видає понад 20 наукових праць.
Значного розвитку набула наукова діяльність викладачів і студентів. Працює 8 наукових шкіл. Звичним стало
проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів із представниками наукової, бізнесової та політичної еліти, що створює додаткові
можливості студентам для максимального розкриття
особистих здібностей.

БОНДАРЕНКО Микола Іванович
Директор інституту

Н

ародився 12 серпня 1953 р. у с. Корніївка Гребінківського району Полтавської області в
сім’ї робітників. У 1980 р. закінчив економічний факультет Київського державного
університету імені Тараса Шевченка і почав працювати викладачем кафедри економічної теорії Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. Протягом
1983–1985 рр. навчався в аспірантурі при Київському державному університеті імені Тараса
Шевченка. Під керівництвом професора С. Я. Боринця захистив кандидатську дисертацію.
З 1980 по 1992 р. завідував кафедрою економічної теорії Хмельницького вишу, в 1992 р. був
обраний деканом економічного факультету, а в 2007 р. призначений директором Інституту
економіки і управління при Хмельницькому національному університеті.
За період керування факультетом та інститутом Микола Бондаренко досяг вагомих
результатів: факультет неодноразово був провідним як у навчальній,так і в методичний та науковій роботі. Інститут видав понад 50 підручників із грифом Міністерства освіти та науки
України, низку навчальних посібників і методичних вказівок. З ініціативи М. І. Бондаренка у
навчальний процес факультету, а пізніше і всього університету було впроваджено використання модульного середовища. Інформаційна мережа дає можливість застосовувати у роботі
сучасні інформаційні ресурси. За підтримки декана було започатковано видання збірника
наукових праць студентів, проведення наукових конференцій студентів і аспірантів.
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Перший випуск магістрів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»

Наукова діяльність викладачів широко репрезентована
у збірниках статей, методичних і навчальних посібниках (за
останні п’ять років їх було видано понад 400), засвідчена
участю у різноманітних наукових та науково-практичних
заходах в Україні та за її межами. Викладачі кафедр проводять спільні наукові дослідження із підприємствами
України, підтримуються професійні й особисті контакти
з іншими навчальними закладами, громадськими та владними структурами.
Організація зовнішньоекономічних зв’язків Інституту
економіки і управління передбачає їх розвиток за навчальним, методичним, науковим та культурно-лінгвістичним
напрямами. Сьогодні серед партнерів закладу — представники Гете-Інституту, Британської Ради, Корпусу Миру,
Відділ громадських справ при посольстві США, Українськопольський центр, Асоціація «Нормандія-Україна», Поволзький державний університет сервісу (Тольяті, Росія),
ДОЗ ВПО Московської області «Корольовський інститут
управління, економіки і соціології» (Корольов, Росія),
Тбіліський державний університет та Кутаїський державний університет ім. Церетелі.
Із метою вивчення світової практики підготовки
фахівців-економістів заклад співпрацює з вишами і фірмами Німеччини, США, Англії, Франції, Угорщини.
Успішно працює аспірантура, діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій економічного профілю.Зараз
в аспірантурі навчається 35 осіб, щорічно захищається 4–5.
В інституті здійснюється підготовка фахівців за 9 спеціальностями: «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»,
«Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Маркетинг»,
«Управління персоналом і економіка праці» «Менеджмент»,
«Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Студенти спеціальності «Облік і аудит» вивчають загальноосвітні дисципліни, основи управління підприємством та
предмети, пов’язані з бухгалтерським обліком, аудитом і
дослідженнями фінансового стану підприємств і організацій. Фахівців готують для роботи в системі бухгалтерського обліку, ревізії, контролю та економічного аналізу
на державних і приватних підприємствах, а також у системі

фінансових органів, контрольно-ревізійних управлінь, податкових адміністрацій, аудиторських фірм, системі банків,
наукових економічних центрів, органів соціального забезпечення, страхування.
За спеціальністю «Економічна кібернетика» студенти,
крім загальноосвітніх, вивчають теоретичні і практичні дисципліни з економіки управління, програмування, комп’ютерних технологій. Особлива увага приділяється безперервній
комп’ютерній підготовці, отриманню знань у галузі побудови
й експлуатації автоматизованих систем управління, економічного моделювання, створенню програмного продукту
та його експлуатації. Здобувши цю спеціальність, випускники
готові до організаційно-управлінської, аналітичної, дослідницької діяльності, роботи в системі економічного аналізу і
контролю із застосуванням сучасних інформаційних технологій та обчислювальної техніки в галузях виробництва й
державного управління.
Студенти спеціальності «Економіка підприємства» вивчають вітчизняну і зарубіжну економіку, основи маркетингу, ринок праці, стратегію підприємства, планування та організацію і створення підприємств різних форм власності,
їх управління, розробку і створення нових товарів та цінову політику.
Інститут економіки і управління ефективно працює також за іншими напрямами роботи виховання й організації
життя студентів. Велика увага приділяється фізичній культурі та спорту. Традиційним для студентів і викладачів
закладу став зимовий відпочинок у Карпатах: кожної зими
організовується кілька виїздів на гірсько-лижні комплекси
«Буковель», «Плай» та ін.
В інституті розроблена і працює програма з виховної
роботи, яка полягає у створенні й ефективному функціонуванні системи батьківських комітетів, підвищенні ролі студентського самоврядування в організації виховних заходів,
реалізації ідей національного патріотичного виховання
студентів. Тут велику допомогу надає створена в гуртожитку № 3 українська світлиця, де зібрані предмети українського побуту, висвітлені етапи становлення української держави. До знаменних дат української історії тут проводяться
відповідні заходи.
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