Е КО Н О М І Ч Н И Й ФА К УЛ ЬТ Е Т
Економічний посідає чільне місце серед факультетів
економічного профілю Подільського регіону завдяки висококваліфікованому кадровому потенціалу, глибокому теоретичному рівню та якості навчального процесу, постійному оновленню і широкому вибору навчальних програм,
сучасним методам освітньої діяльності, постійній орієнтації
на глобальні перспективи. За 40 років факультет підготував
майже 7000 фахівців вищої кваліфікації.
У структурі економічного факультету функціонують
чотири кафедри: автоматизованих систем та моделювання
в економіці, економіки підприємства і підприємництва,
економічної теорії, обліку та аудиту.
Пріоритетним напрямом навчального процесу є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, що створює для студентів і аспірантів більш широкі можливості в
отриманні наукової інформації.
Кафедра економічної теорії
Кафедра економічної теорії розпочала свою історію з
1972 р. Важливий внесок у її розвиток зробив перший завідувач В. К. Ісаєнко (1972–1992). У 2006 р. кафедру очолив
М. І. Бондаренко, котрий прийшов працювати у ХТІПО в
1980 р. Наукова діяльність ученого торкається багатьох сфер
розвитку та прикладних аспектів економічної науки, а найглибше — проблем розвитку світового господарства й міжнародних економічних відносин, транснаціоналізації та глобалізації світової економіки в сучасному динамічному світі.
На кафедрі працює 14 осіб професорсько-викладацького складу, із них 8 доцентів, кандидатів економічних наук.
Більшість викладачів отримали базову освіту на економічному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та історичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка. Це Л. М. Бабич, М. С. Бабич, М. І. Бондаренко, Ж. Д. Гуцал, Л. С. Любохинець, Г. А. Черешня, В. М. Шавкун.
Усі предмети є теоретико-методологічною основою для
спеціальностей вищої школи і методологічною базою вивчення економічних дисциплін.
Кафедра підтримує та розвиває міжнародні зв’язки з
вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво реалізовується через участь у спільних освітянських проектах,
міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах.
Такими вищими навчальними закладами є Поволзький
державний університет сервісу (м. Тольятті), Фінансовотехнологічна академія (м. Корольов), Тбіліський державний
університет, Білоруський торгово-економічний університет
споживчої кооперації (м. Гомель) та ін.
Кафедра економічної теорії з 2003 по 2005 р. була учасником міжнародного проекту «Бізнес-менеджмент освіта в
університеті».

здійснюють науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації,
які мають багаторічний досвід наукової та педагогічної роботи, зокрема 2 доктори наук, 8 кандидатів наук, 3 старші
викладачі та 2 асистенти.
Від моменту створення кафедру очолює доктор економічних наук, професор, знаний фахівець у галузі кібернетики праці Тетяна Павлівна Завгородня. Під її керівництвом створено згуртований колектив фахівців з економічної
кібернетики, які здійснюють якісну підготовку економістів
на належному науково-методичному рівні. За роки роботи
на кафедрі надруковано більше 20 навчальних посібників
та методичних указівок, підготовлено 47 модулів для студентів дистанційного навчання (вона є автором 7 з них) та
23 модулі для інформаційного середовища, яке забезпечує
навчання студентів денної форми за кредитно-трансферною системою.
Спеціалісти А. Ю. Мазарчук та К. Е. Більовський із
1999 року є розробниками впровадженої в університеті
інформаційної системи «Електронний університет», яка
відзначена численними нагородами на міжнародних
виставках і конкурсах у галузі освітніх інформаційних
технологій навчання. Ця система забезпечує усі структурні підрозділи університету ефективними автоматизованими засобами контролю та управління навчальним
процесом. Крім того, спеціалісти кафедри впровадили і
здійснюють постійну підтримку модульного середовища
для навчання на базі відомої системи MOODLE, що дає
можливість застосовувати новітні форми організації та
проведення занять, зокрема поєднувати денну і дистанційну форми навчання, забезпечувати актуальними
методичними матеріалами через Інтернет, відкриває
публічний доступ студентам та батькам до даних екзаменаційно-залікових сесій.
Викладачі кафедри використовують у навчальному процесі новітні мультимедійні та інформаційні технології, що
значно покращує його якість і сприяє більш глибокому
та швидшому опануванню необхідними для майбутньої
фахової діяльності знаннями та навичками.
Працівники кафедри є авторами цілої низки підручників і навчальних посібників для студентів та різноманітних методичних матеріалів.

Кафедра автоматизованих систем
і моделювання в економіці
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямом
«Економічна кібернетика». Навчально-виховний процес
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Кафедра економіки підприємства і підприємництва
Кафедра економіки підприємства і підприємництва —
альма-матер для всіх кафедр економічного напряму, які
сьогодні функціонують у Хмельницькому національному
університеті. Її було сформовано у 1970 р. як кафедру економіки та організації побутового обслуговування. На той
час вона була єдиною серед подібних за профілем
підрозділів інших вишів України і спеціалізувалася на
підготовці інженерів-економістів для сфери побуту.
Згодом отримала назву «Кафедра економіки та менеджменту», а з 2003 р. — «Кафедра економіки підприємства і
підприємництва».
Формування первинного колективу, який налічував тоді
лише п’ять осіб, випало на долю першого завідувача кафедри — кандидата сільськогосподарських наук О. С. Жмакана.
У 1980–1983 рр. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Б. М. Ігумнов, який власним прикладом плідної наукової роботи та натхнення сприяв значному творчому і науковому розвитку колективу.
З 1983 р. кафедрою завідує доктор економічних наук,
професор, академік Академії економічних наук України
О. О. Орлов. Йому вдалося сформувати висококваліфікований професорсько-викладацький склад, у якому гармонійно співпрацюють досвідчені й молоді кадри. Колектив
приділяє постійну увагу вдосконаленню навчально-методичної роботи, зростанню педагогічної майстерності,
активно працює над методичним забезпеченням навчального процесу, результатом чого є підручники та посібники:
«Планування діяльності промислового підприємства»
(перший в Україні; проф. О. О. Орлов, 2002 р., перевиданий
у 2006 р.), «Комп’ютерний аналіз даних» (проф. В. В. Лук’янова, 2004), «Економічний ризик» (В. В. Лук’янова, Т. В. Головач, 2007), «Економічна діагностика» (Т. Ф. Косянчук,

В. В. Лук’янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид), «Прогнозування
та макроекономічне планування» (Т.Ф.Косянчук,В. В. Швид),
«Економіка виробництва» (Л. П. Швець, Н. І. Доберчак),
«Проектний аналіз» (Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак).
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри протягом останніх п’яти років
опубліковані у 15 монографіях (одна з них — спільно зі словацькими вченими). Виконано міжнародну тему на суму
75 тис. грн., три держбюджетні теми на 100 тис. грн. та госпдоговірні теми на 60 тис. грн.
Широку популярність в Україні й за її межами здобула
щорічна Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми планування в ринкових умовах», яку проводить
кафедра у м. Алушта. Постійні учасники — доповідачі
теоретичних розробок та практичних результатів досліджень — захистили 8 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій.
Особливо велику увагу члени кафедри приділяють залученню студентської молоді до науково-дослідної роботи,
результатами якої є написання оригінальних курсових і
дипломних робіт, участь у студентських наукових конференціях та численні публікації у збірниках наукових праць.
Сьогодні на кафедрі працює 2 доктори економічних наук, професори; 16 кандидатів наук, доцентів; старші викладачі та асистенти — висококваліфікований колектив, який
забезпечує якісне викладання усіх дисциплін, що закріплені
за кафедрою. Проте вимоги підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах зростають, тому професорсько-викладацький склад кафедри продовжує удосконалюватися,
працюючи над докторськими та кандидатськими дослідженнями та підвищуючи якість навчального процесу.
Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють у сфері освіти і науки, в органах державного управління різних рівнів, у різних галузях народного господарства України. Серед них проректор із науково-педагогічної роботи, д. е. н., професор, завідувач кафедри
обліку та аудиту М. П. Войнаренко, д. е. н., професор, заступник завідувача кафедри ЕПіП В. В. Лук’янова, д. е. н.,
професор кафедри обліку та аудиту Н. А. Хрущ, начальник Управління державного казначейства у Хмельницький області М. Я. Савчук, керівник філії ВАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» (Хмельницький)
Т. О. Лундишева, перший заступник начальника управління КРУ у Хмельницький області В. С. Яворський, заступник директора Хмельницької філії ЗАТ КБ «Приватбанк» В. Б. Скрипник та багато інших.

Традиційний серед студентів і викладачів інституту
відпочинок у зимових Карпатах

Кафедра обліку і аудиту
Підготовка спеціалістів із бухгалтерського обліку, статистики та фінансів у Хмельницькому національному
університеті розпочалася ще у 1974 р. на кафедрі економіки
й організації побутового обслуговування. Коли виникла необхідність поглиблення професійної майстерності фахівців
цього напряму, підвищення наукового рівня їх підготовки,
створення більш сприятливих умов для навчально-виховної роботи, 19 травня 1978 р. перший заступник Міністра
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР Ю. І. Бутенко
підписав наказ «Про зміни у структурі Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування». За цим
наказом кафедра економіки і організації побутового обслуговування інженерно-економічного факультету поділилася
на дві: одна залишалася під старою назвою, а інша отримала

Значна увага приділяється науковій діяльності. За останні роки захищено 7 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 300 наукових праць у фахових журналах
України та ближнього зарубіжжя.
Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» є
постійними учасниками університетських, всеукраїнських
та міжнародних наукових, науково-практичних та науковотворчих конференцій, конкурсів, наукових фахових
олімпіад, на яких неодноразово ставали переможцями та
отримували відзнаки.
Важливу роль відіграє виховний процес, що полягає у
проведенні різноманітних заходів: спільних для викладачів
та студентів суботників, відвідуванні вистав та концертів.
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нову — бухгалтерського обліку, статистики і фінансів.
Наказ передбачав зміни у штатному розкладі, кошторисі та
Статуті інституту. За новою кафедрою було закріплено
25 навчальних дисциплін.
Відтоді кафедра бухгалтерського обліку, статистики і
фінансів пройшла тривалий період трансформації, але її
освітньо-кваліфікаційний та науковий потенціал лише
примножувався. У листопаді 1978 р., коли колектив почав
працювати під керівництвом к. е. н., доцента В. Ф. Попова
як самостійна структура, у його складі було 11 викладачів, із
яких 5 мали науковий ступінь кандидата наук, а 3 — вчене
звання доцента.
За більш ніж тридцятилітнє існування кафедра
обліку, статистики і фінансів зазнавала реорганізаційних
змін, змінювалась і її назва. Так у 1991–1992 навчальному
році із кафедри була виділена самостійна профільна
кафедра ревізії і контролю, яку очолив д. е. н., професор
Б. С. Кругляк. У 1995 р. в Україні почала впроваджуватися ступенева система підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів не тільки з бухгалтерського
обліку, аналізу господарської діяльності, а й з аудиту.
Саме в цьому році кафедра бухгалтерського обліку,
статистики і фінансів була перейменована на кафедру
обліку та аудиту.
Враховуючи те, що з 1993 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит», яка була
відкрита на факультеті бізнесу і права у 1996 р., в університеті була створена нова — обліку, аудиту та фінансів шляхом
об’єднання кафедр обліку та аудиту і ревізії та контролю.
Проте вже у 1998 р. з’явилась необхідність виділення із нещодавно об’єднаної кафедри нової профільної — фінансів і
банківської справи, з відповідною спеціалізацією її випускників.

З 1989 р. кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки
України, проректор із науково-педагогічної роботи, перший
проректор Хмельницького національного університету,д.е.н.,
професор Михайло Петрович Войнаренко, який пройшов у
ХНУ шлях від асистента до завідувача кафедри обліку і аудиту. Під його керівництвом і безпосередньою участю у 1996 р.
започатковано проведення періодичної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми обліку та аудиту за
умов нестабільної економіки», яка пізніше відповідно до
потреб наукової актуальності була трансформована в «Управління економічними системами: концепції, стратегії та
інновації розвитку». У першій конференції поряд із вітчизняними вченими взяли участь 5 докторів наук зі США та
Австралії. За результатами другої конференції викладачі кафедри підготували й видали у 2002 р. першу колективну монографію «Системи обліку в Україні: трансформація до
міжнародної практики». І сьогодні, коли проведено вже восьму Міжнародну науково-практичну конференцію за участі
понад 140 учасників із різних регіонів України та міжнародних
делегацій із Росії, Білорусі, Грузії, Казахстану та Польщі, можна
стверджувати про існування наукової школи професора
М. П. Войнаренка з проблем економічного розвитку регіонів
України на інноваційних засадах, а особливо розвитку теорії і
методики обліку, аналізу та аудиту в контексті використання
нових інформаційних технологій та зміни правової парадигми.
Викладачі у роботі керуються системою цінностей, яка
була сформована у період становлення колективу, водночас
активно використовують новітні інструменти і технології
передачі інформації та продукування нових знань. Слід зауважити, що закладена у перші роки існування кафедри
традиція залучення кращих випускників Інституту до викладацької роботи діє досі. Зараз тут працює 23 викладачі —
колишніх студентів ХНУ.
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Ректор ХНУ М. Є. Скиба та завідувач кафедри обліку і аудиту М. П. Войнаренко вітають магістрів з обліку та аудиту, 2012 р.

Сьогодні робота кафедри здійснюється за такими основними напрямами: навчальна, навчально-методична, науково-дослідна та навчально-виховна. Для організації і проведення навчальної роботи за професорсько-викладацьким
складом кафедри обліку і аудиту закріплено 62 дисципліни,
з яких 18 читаються для інших спеціальностей різних факультетів університету, переважно економічного профілю.
З метою покращення якості роботи зі студентами денної
форми навчання викладачі розробили більше 100 навчальних курсів в електронному середовищі Moodle, кожен із
яких містить повнотекстові версії лекційного матеріалу, завдань для практичної та самостійної підготовки, комплекси
тестових завдань і завдань для самоперевірки. Можливість
самостійного розміщення матеріалів у модульному середовищі дозволяє викладачам своєчасно інформувати студентів про зміни чинного облікового законодавства. Позитивний досвід апробації цієї системи для студентів денної
форми навчання зумовив поширення можливостей інформаційного ресурсу для студентів заочної та дистанційної
форм навчання, і вже два роки викладачі кафедри обліку і
аудиту проводять роботу із розширення наявних та створення нових навчальних курсів.
Без сумніву, якість навчальної роботи багато в чому
залежить від ступеня забезпеченості студентів навчальнометодичною літературою. Лише за останні 10 років функціонування кафедри професорсько-викладацький склад
забезпечив видання понад 90 навчально-методичних та
інструктивних розробок, які надають допомогу студентам у
підготовці до практичних занять, курсового, дипломного та
магістерського проектування. Наявність потужного інфор-

маційного ресурсу дозволила розширити спектр пропонованих навчально-методичних послуг завдяки створенню
нових інформаційно-консультативних курсів у середовищі
Moodle для онлайн-роботи зі студентами.
Викладачі кафедри обліку і аудиту активно займаються
науковою роботою та впроваджують результати проведених
наукових досліджень у навчальний процес. За останні десять
років було підготовлено та видано 39 монографій, 15 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України, більше 1000 статей і тез доповідей. Кожного року викладачі апробовують результати своїх наукових пошуків на більш ніж 20
науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном. Професори та провідні доценти кафедри здійснюють
керівництво роботою понад 30 аспірантів та здобувачів.
Студенти спеціальності «Облік і аудит», починаючи з
другого курсу, також активно залучаються до наукової роботи. Щороку з ініціативи кафедри проводиться студентська наукова конференція, за результатами якої кращі доповіді
виголошуються на міжнародних науково-практичних конференціях студентів і молодих учених. Про потужну професійну та науково-практичну спрямованість і якість підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит» свідчить те,
що протягом останніх десяти років кафедра випустила
близько 5 тисяч бакалаврів, 4,5 тисяч спеціалістів, понад 250
магістрів. Усі вони або продовжили навчання (бакалаври),
або знайшли гідну роботу на підприємства і установах, займають посади від бухгалтерів до керівників потужних
підприємств і владних структур, десятки кращих отримали
рекомендації для подальшого навчання в аспірантурі, захистили кандидатські і докторські дисертації.
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КАФ Е Д РА Е КО Н О М І Ч Н О Ї Т Е О Р І Ї

Перший ряд зліва направо:
В. М. Шавкун, Г. А. Черешня,
Л. Б. Шпаковська,
М. І. Бондаренко, Ж. Д. Гуцал,
Л. М. Бабич, Н. П. Танасієнко.
Другий ряд: В. В. Нікулін,
А. В. Мейш, Л. С. Любохинець,
Н. В. Кошулаб, М. С. Бабич,
С. М. Дзера, С. В. Мороз

Навчально-методичний процес на кафедрі економічної
теорії ХНУ забезпечують викладачі вищої кваліфікаційної
категорії:
Микола Іванович Бондаренко — завідувач кафедри,
к. е. н., доц., декан економічного факультету, директор Інституту економіки і управління. Викладає міжнародну економіку, міжнародні економічні відносини. Наукові інтереси —
проблеми розвитку світового господарства та міжнародних
економічних відносин. Автор майже 40 наукових праць.
Любов Михайлівна Бабич — к. е. н., доц. Читає предмети: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Національна
економіка», «Політична економія». У колі наукових інтересів — макро- та мікроекономічне моделювання економічного зростання, проблеми соціальної справедливості в ринкових умовах та монополізації виробництва. Має близько
50 наукових робіт, серед яких — навчальний посібник та десять методичних розробок.
Михайло Степанович Бабич — к. е. н., доц., декан
факультету довузівської та післявузівської підготовки.
Викладає політичну економію, основи економічної теорії.
Досліджує людський фактор як головну продуктивну силу
суспільства, проблеми економічної безпеки, еколого-економічне відтворення. Є автором майже 80 наукових праць,
зокрема десяти методичних розробок.
Жана Данилівна Гуцал — к. е. н., доц. Читає дисципліни:
«Економічна теорія», «Політична економія». У сфері наукових інтересів — організація і вдосконалення оплати праці
при переході до ринкової економіки, проблеми дотримання принципів соціальної справедливості в сучасному
суспільстві. Автор близько 30 наукових робіт, співавтор
підручника.
Лариса Сергіївна Любохинець — к. е. н., доц., декан факультету менеджменту. Викладає макроекономіку, національну економіку, історію політичних та економічних
учень, публічне адміністрування, міжнародну інтеграцію.
Наукові інтереси — приватизація власності, інноваційний
прогрес національного виробництва та нанотехнології,
розвиток людського капіталу. Є автором майже 60 наукових праць, двох навчальних посібників та десяти методичних розробок.
Сергій Вікторович Мороз — к. е. н., доц. Читає предмети: «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка». Займається діагностикою фінансових
результатів та фінансового стану суб’єктів господарювання

в умовах ринкової трансформації економіки України. Автор
близько десяти наукових робіт.
Ганна Андріївна Черешня — к. і. н., доц. Викладає
історію економіки та економічної думки, сучасні економічні теорії. Серед наукових інтересів — проблеми і шляхи
стабілізації сучасного стану економіки України. Є автором
близько 20 наукових праць.
Валентина Миколаївна Шавкун — к. е. н., доц. Читає
дисципліни: «Історія економічних вчень», «Міжнародні
економічні відносини», «Міжнародна економіка», «ТНК
у системі міжнародних економічних відносин», «Міжнародна інтеграція». Наукові інтереси — економічна інтеграція України у світове господарство, транскордонна та
регіональна співпраця України, економічна безпека України в умовах фінансової кризи. Автор майже 60 наукових
робіт, зокрема двох навчальних посібників та десяти методичних розробок.
На кафедрі також працюють старші викладачі:
Наталія Володимирівна Кошулаб — викладач економічної історії, історії економіки та економічної думки,
історії політичних та економічних вчень, основ економічної
теорії, політекономії, економічної теорії. Серед наукових
інтересів — економічний розвиток України ХІХ–ХХ ст.,
реформування аграрного сектору економіки України в
ХІХ ст., українська економічна думка ХІХ–ХХ ст. Має
близько 30 наукових праць.
Володимир Васильович Нікулін — заступник декана
факультету менеджменту, викладач основ економічної
теорії, мікро- та макроекономіки. Вивчає управління
витратами та прибутками підприємств, мікро- і макроекономічний підходи до розвитку економіки. Автор майже 15 наукових робіт.
До освітнього процесу долучаються викладачі Денис
Миколайович Бондаренко (національна економіка, політична економія, економічна теорія; автор близько десяти
наукових праць), Алла Василівна Мейш (національна економіка, макроекономіка, публічне адміністрування; автор
близько 15 наукових праць), Наталія Петрівна Танасієнко
(міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини,
ТНК у системі міжнародних економічних відносин, історія
економічних вчень, мікроекономіка, економічна теорія,
політична економія; автор 25 наукових робіт), Леся Борисівна Шпаковська (макроекономіка, основи економічної
теорії, мікроекономіка; автор 20 наукових праць).
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КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Перший ряд зліва
направо: І. Г. Дзяна,
О. В. Манталюк,
О. Р. Овчиннікова,
Г. В. Гаврилюк,
О. Є. Бурлакова.
Другий ряд:
О. О. Куликов,
К. Е. Більовський,
А. Ю. Мазарчук,
П. М. Григорук,
О. В. Проскурович,
В. Г. Щука,
О. М. Куліков

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в
економіці була створена в 1996 р. Сьогодні навчальновиховний процес забезпечують викладачі вищої кваліфікаційної категорії:
Тетяна Павлівна Завгородня — завідувач кафедри,
д. е. н., проф. Фахівець у галузі кібернетики праці. Викладає дисципліни: «Економічна кібернетика», «Економетрика», «Дослідження операцій», «Кібернетичні основи побудови економічних систем», «Стохастичні основи
нормування праці». Автор понад 90 наукових праць із
кібернетики праці, монографії «Оценки затрат и результатов труда» та співавтор численних монографій.
Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертації, надруковано більше 70 навчально-методичних
розробок.
Костянтин Едуардович Більовський — к. е. н, доц. Викладає предмети: «Web-програмування», «Інформаційні
системи в економіці», «Корпоративні інформаційні системи», «Комп’ютерні мережі». Є співавтором монографії
«Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці».
Павло Михайлович Григорук — к. т. н., доц. Читає
дисципліни: «Інформаційні технології та моделювання»,
«Економетричне моделювання», «Математичні моделі в
менеджменті та маркетингу», «Прикладні задачі моделювання соціально-економічних процесів». Автор монографії «Аналіз даних маркетингових досліджень» та навчальних посібників «Багатомірне економіко-статистичне
моделювання», «Економетричне моделювання», «Дослідження операцій».
Катерина Володимирівна Горбатюк — к. е. н., доц.
Викладає предмети: «Дискретний аналіз», «Актуарні розрахунки», «Системний аналіз», «Прогнозування соціальноекономічних процесів», «Економіко-математичне моделювання». Співавтор монографії «Экономико-математические
модели в нормировании труда».
Ольга Володимирівна Манталюк — к. е. н, доц. Викладає моделювання економіки, моделювання економічної
динаміки, економіко-математичне моделювання, математичні моделі в маркетингу та менеджменті.
Андрій Юрійович Мазарчук — к. е. н., доц. Читає дисципліни: «Інформатика», «Системи управління базами
даних», «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем», «Експертні системи», «Теорія і моделі

штучного інтелекту». Автор навчального посібника
«Інформатика», співавтор монографії «Моделювання
процесів праці».
Олена Русланівна Овчиннікова — к. е. н, доц. Читає
предмети: «Економічна кібернетика», «Економіко-математичне моделювання», «Економетрика», «Економетричне
моделювання», «Прикладні задачі моделювання соціальноекономічних процесів», «Моделювання демографічних
процесів», «Математичні моделі трансформаційної економіки». Автор монографії «Стохастичне та нечітке моделювання міграційних процесів» та співавтор навчального
посібника «Економічна кібернетика».
Оксана Василівна Проскурович — к. е. н, доц. Викладає
дисципліни: «Ефективність інформаційних систем»,
«Інформаційний бізнес», «Комп’ютерні технології економічного аналізу», «Економетрика», «Економіко-математичне
моделювання», «Моделювання системних характеристик в
економіці». Автор навчального посібника «Комп’ютерні
технології економічного аналізу», співавтор монографії
«Моделі для організації самоспостережень у нормуванні
праці».
Володимир Георгійович Щука — к. т. н., доц. Читає
предмети: «Системи підтримки прийняття рішень»,
«Управління проектами інформатизації», «Корпоративні
мережі та телекомунікації».
Тут також працюють старші викладачі Олександр
Броніславович Вальков (викладає економічну кібернетику, електронну комерцію, інформаційний бізнес), Ганна
Володимирівна Гаврилюк (співавтор монографії «Методи та моделі прогнозування затрат праці для стадії
експлуатації за кресленнями виробів»; читає кібернетичні основи побудови економічних систем, стохастичні
основи нормування праці, методику викладання економіки, компютерний практикум, інформаційні технології та моделювання), Інна Григорівна Дзяна (викладає
інформаційні технології та моделювання в економіці, чисельну оптимізацію, комп’ютерний практикум, інформатику, прогнозування соціально-економічних процесів),
асистент Олексій Олександрович Куликов (читає економетрію, економіко-математичне моделювання), завідувач
лабораторій Олександр Миколайович Куліков, інженери
ІІ кат. Олена Євгенівна Бурлакова, випускниця ХНУ
2003 р., та Олександр Євгенійович Яцковський, випускник ХНУ 1999 р.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Зліва направо перший ряд:
К. С. Думанська, В. В. Руснак,
В. О. Шипуліна, В. В. Лук’янова,
О. О. Орлов, О. І. Гончар, Т. Г. Гайворонська, А. Б. Грушевицька,
Л. І. Овдій, Д. С. Мацеха; другий
ряд: О. Ф. Ребедюк, Т. В. Головач,
В. М. Полозова, Т. Ф. Косянчук,
М. В. Диха, Л. П. Швець;
третій ряд: І. В. Лісовський,
В. В. Швид, Н. В. Скринник,
О. Ф. Петриченко, Т. В. Михальчик, Л. В. Сачинська, Н. І. Доберчак; четвертий ряд: Ю. В. Шутяк, О. В. Пилипяк, В. Й. Бакай,
М. В. Желіховська, М. М. Гоголь,
С. О. Михальчик

Навчальну роботу на кафедрі здійснюють викладачі:
Олівер Олексійович Орлов — завідувач кафедри, д. е. н.,
проф. Викладає планування діяльності підприємства, економіку інноваційного підприємства й ін. Є автором більше
300 наукових робіт, двох підручників та п’яти монографій.
Валентина Вячеславівна Лук’янова — д.е.н.,проф.Викладає предмети: «Управління ризиком», «Управління витратами» та ін. Має 110 наукових статей і п’ять монографій.
Віталій Йосифович Бакай — к. е. н., доц. Викладає регіональну економіку, планування діяльності промислових підприємств, економіку підприємства. Автор понад 35 наукових
і методичних праць.
Тетяна Григорівна Гайворонська — к. е. н., доц. Читає курси: «Економіка підприємства», «Регіональна економіка» та ін.
Має більше 60 наукових робіт.
Ольга Іванівна Гончар — к. е. н., доц. Викладає дисципліни: «Потенціал підприємства», «Економіка та фінанси підприємства» та ін. Є автором 80 наукових статей і методичних
розробок.
Марія Василівна Диха — к. е. н., доц. Читає предмети
«Зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка виробництва», «Регіональна економіка». Має понад 70 наукових праць,
зокрема монографію.
Наталія Іванівна Доберчак — к. е. н., доц. Читає предмети: «Економіка виробництва», «Економіка підприємства» та
інші. Автор 30 наукових і методичних робіт.
Катерина Сергіївна Думанська — к. е. н., доц. Викладає
економіку підприємства, цінову політику підприємства та ін.
Видала дев’ять методичних і 17 наукових праць.
Майя Василівна Желіховська — к. е. н., асист. Читає курси: «Економіка підприємства», «Проектний аналіз».
Тетяна Францівна Косянчук — к. е. н., доц. Викладає економічну діагностику, економіку підприємства. Автор 125 навчальних видань.
Сергій Олександрович Михальчик — к. е. н., доц. Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології підприємства», «Комп’ютерна обробка економічної інформації» та
ін. Опублікував понад 30 статей.
Віктор Степанович Мороз — к. е. н., доц. Викладає економетрію, соціально-економічну статистику та ін. Є автором
більше 80 наукових та методичних праць, монографії.
Людмила Павлівна Швець — к. т. н., доц. Викладає
предмети: «Проектний аналіз», «Економіка виробництва»,
«Планування та управління підприємством». Є автором
115 наукових і методичних праць.

Олександр Валерійович Пилипяк — к. е. н., доц. Викладає
предмети: «Управління проектами», «Методика викладання економіки» та ін. Має 32 наукові та методичні праці.
Валентина Михайлівна Полозова — к. е. н., доц. Викладає
економіку підприємства, інвестування. Автор більше 80 наукових і методичних робіт.
Наталія Володимирівна Скринник — к. е. н., доц. Читає
дисципліни: «Економіка швейного підприємства» та ін.
Видала 60 наукових і методичних праць.
Валентина Олександрівна Шипуліна — к. е. н., доц. Викладає економіку підприємства, організацію виробництва,
логістику та ін. Має 70 наукових і 20 методичних робіт.
Тетяна Валентинівна Головач — ст. викл. Читає дисципліни: «Управління витратами», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» та ін. Автор понад
30 наукових праць.
Алла Болеславівна Грушевицька — ст. викл. Викладає економіку підприємства, планування і контроль на підприємстві. Є автором більше 30 наукових і методичних праць.
Діана Сергіївна Мацеха — ст. викл. Читає регіональну
економіку, економіку підприємства, статистику. Має 18 наукових статей, 25 методичних розробок, монографію.
Тамара Василівна Михальчик — ст. викл. Викладає економіку підприємства. Має більше 50 наукових статей і методичних розробок.
Людмила Іванівна Овдій — ст. викл. Викладає організацію виробництва, інвестиційну політику підприємства.
Автор понад 30 наукових та методичних робіт.
Валентина Василівна Руснак — ст. викл. Читає предмет
«Організація виробництва». Є автором понад 30 наукових
праць, більше 25 методичних розробок.
Валентина Василівна Швид — ст. викл. Викладає прогнозування та макроекономічне планування, економічну діагностику тощо. Має близько 40 наукових робіт, 20 методичних розробок.
До навчального процесу долучаються асистенти: І. В. Лісовський («Економіка підприємства»,«Інформаційні системи
і технології підприємств»), Л. В. Сачинська («Організація
виробництва», «Економіка підприємства», «Планування діяльності підприємства»), С. М. Ступчук («Економіка і фінанси
підприємства»,«Регіональна економіка»),Ю.В.Шутяк (к. е. н.,
викладає «Управління ризиком», «Інформаційні системи і
технології підприємств», автор 20 наукових праць). Тут працюють старші лаборанти О. Ф. Петриченко та М. М. Гоголь.
Завідувач лабораторій кафедри — О. Ф. Ребедюк.
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КАФ Е Д РА О Б Л І К У ТА АУД И Т У
Зліва направо перший ряд: Н. В. Валькова, Н. М. Валігура, О. М. Костюк,
Л. М. Білорусець, Н. А. Смертельна,
В. С. Ченаш, Л. А. Рибчинська,
Т. П. Руда, М. П. Войнаренко,
Л. В. Скоробогата, Б. С. Кругляк,
О. В. Тарашевська, В. М. Лабунський;
другий ряд: В.М.Бобровник, В. П. Сухораб, Т. А. Кладницька, А. М. Огнева,
І. Ю. Капучак, В. Г. Стрижова,
М. С. Васьковська, Г. В. Пухальська,
В. А. Богач, Г. О. Дарманська,
О. В. Замазій, Н. А. Пономарьова,
Н. А. Хрущ, В. Е. Кудельський,
І. А. Білик, В. Г. Лопатовський,
Л. В. Джулій; третій ряд: П. О. Магдійчук, О. В. Хмелевський, Д. Л. Кобець

Очолює кафедру Михайло Петрович Войнаренко — д.е.н.,
проф. Викладає маркетинг, основи бізнесу, бізнес-планування. Видав більше 400 наукових праць, зокрема 24 монографії, десять підручників і посібників.
Навчальний процес забезпечують:
Володимир Євгенович Козак — д. е. н., проф. Досліджує
проблеми теорії продуктивної та непродуктивної праці,
розвитку сфери послуг, формування національного доходу
держави тощо. Читає дисципліни: «Основи бізнесу»,
«Бухгалтерський облік». Автор понад 200 наукових робіт.
Броніслав Степанович Кругляк — д. е. н., проф. Вивчає
проблеми відтворення основних засобів та капітальних
інвестицій. Викладає бухгалтерський облік, фінансовий
облік. Має більше 200 наукових праць.
Омелян Іванович Кулинич — д. е. н., проф., викладач статистики. У колі наукових інтересів — аспекти застосування
методів статистичних рівнянь залежностей та комплексних
статистичних коефіцієнтів у оцінюванні соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Автор понад 130 наукових робіт.
Іван Вікторович Свиноус — д. е. н., проф. Читає предмети: «Контролінг», «Облік у галузях економіки». Опублікував
23 статті.
Ніла Анатоліївна Хрущ — д. е. н., проф. Досліджує проблеми стратегічного управління, фінансового й інвестиційного аналізу та менеджменту й ін. Викладає статистику,
фінансовий аналіз та ін. Видала понад 135 наукових і навчально-методичних праць.
Валентин Аркадійович Шпак — д. е. н., доц. Вивчає концептуальні аспекти організації бухгалтерського обліку.
Читає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий
облік». Є автором близько 50 наукових робіт.
Валентина Мирославівна Бобровник — к. е. н., доц.
Викладає статистику ІІ, методику викладання економіки.
Видала 36 наукових праць.
Лариса Василівна Джулій — к. е. н., доц. Розробила курси
з бухгалтерського обліку, обліку в банках та ін., викладає
облік малих підприємств, облік у галузях економіки та ін.
Автор 42 наукових робіт, зокрема двох монографій.
Тетяна Тихонівна Дуда — к. е. н., доц. Читає предмети:
«Бухгалтерський облік», «Звітність підприємств» та ін. Має
57 наукових праць.
Оксана Василівна Замазій — к. е. н., доц. Викладає
стратегічний аналіз, внутрішньогосподарський контроль.
Є автором 24 наукових робіт.

Майя Максимівна Захарченко — к. е. н., доц., викладач
статистики. Видала більше 150 наукових праць.
Тетяна Анатоліївна Кладницька — к. е. н., доц. Читає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік у бюджетних установах», «Історія обліку та аудиту». Має 31 наукову роботу.
Алла Миколаївна Огнева — к. е. н., доц. Викладає комп’ютерний аудит, організацію обліку та облікові технології
й ін. Автор 42 наукових праць.
Наталія Анатоліївна Пономарьова — к. е. н., доц. Читає
предмети: «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Стандарти
обліку і аудиту» та ін. Є автором 48 наукових робіт.
Лідія Петрівна Радецька — к. е. н., доц. Викладає
управлінський облік, стратегічний облік. Видала понад
70 наукових праць.
Тетяна Григорівна Рзаєва — к. е. н., доц. Читає дисципліни: «Аналіз підприємницької діяльності», «Організація
і методика економічного аналізу» та ін. Співавтор п’яти
монографій.
Антоніна Іванівна Склабінська — к. е. н., доц. Викладає
фінансовий аналіз та ін. Автор 95 наукових робіт.
Лариса Вікторівна Скоробогата — к. е. н., доц. Читає
предмети: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік» та ін.
Автор 45 наукових праць.
Алла Василівна Хмелевська — к. е. н., доц. Викладає бухгалтерський облік, фінансовий облік, організацію обліку.
Є автором 121 наукової роботи.
Тут працюють старші викладачі: Марія Семенівна Васьковська (інформаційні системи і технології обліку), Антоніна
Федорівна Гуменюк (к. е. н., читає курси: «Бухгалтерский облік», «Аудит», «Контроль і ревізія»), Віктор Григорович Лопатовський (звітність підприємств, облік зовнішньоекономічної діяльності та ін.), Петро Олексійович Магдійчук
(теорія економічного аналізу, фінансовий аналіз, статистика
й ін.), Галина Федорівна Наконечна (статистика, теорія економічного аналізу, митна статистика й ін.), Лариса Василівна
Овод (бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік), Галина Василівна Пухальська (аудит, контроль
і ревізія), Валентина Гаврилівна Стрижова (бухгалтерський
облік, фінансовий облік та ін.), Руслан Людвікович Цебень
(організація і методика аудиту, звітність підприємства й ін.);
а також асистенти: Н. А. Агарова, О. О. Андрухова, Л. М. Білорусець,В.А.Богач,Н.М.Валігура,Н.В.Валькова,І.О.Капучак,
Д. Л. Кобець, І. Ю. Ковтун, О. М. Костюк, О. С. Петрицька,
Л. А. Рибчинська, Т. П. Руда, Г. І. Рзаєв, Р. В. Скалюк, О. В. Тарашевська, В. С. Ченаш, Є. А. Шара.
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