
Довго сам вчися, якщо хочеш вчити інших. 
У всіх науках плодом є правильна практика (Григорій Сковорода).
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Студентська молодь - майбуття держави!

Вітаємо з 
присвоєнням 
вчених звань!

1 вересня 2010 року,  
з нагоди Дня знань, у 
Тернопільському націо-
нальному економічному 
університеті відбулося 
святкове дійство 
«Студентська молодь 
– майбуття держави», 
а увечері студенти 
повеселилися на 
дискотеці - на майданчику 
біля ІІ корпусу ТНЕУ. 

У ТНЕУ вкотре звучали 
слова вітань для викладачів, 
які отримали атестати 
про присвоєння вчених звань 
доцента і професора. 

Саме завдяки ініціативним 
та професійним кадрам, 
вищий навчальний заклад 
майстерно справляється 
з найважливішими і най-
складнішими завданнями, які 
постають сьогодні. 

В урочистій атмосфері, 
на засіданні Вченої ради ТНЕУ, 
атестати про присвоєння 
вчених звань отримали: 
Богдан Луців – професора 
кафедри банківського 
менеджменту; доцента 
кафедри обліку у виробничій 
сфері - Аркадій Богач; доцента 
кафедри іноземних мов – 
Наталія Кошіль, Світлана 
Рибачок, Наталія Рибіна, 
Людмила Собчук; доцента 
кафедри банківської справи – 
Олена Малахова, Олександр 
Пруський, Зоряна Сороківська; 
доцента кафедри фінансів 
– Галина Погріщук  і Надія 
Шаманська; доцента кафедри 
фінансового інжинірингу – 
Галина Островська; доцента 
кафедри інформаційних 
систем в економіці – Юрій 
Паночишин; доцента 
кафедри фінансів, суб’єк-
тів господарювання і стра-
хування - Ігор Стефанів.  

Ректор Університету,   
д.е.н., професор Сергій Юрій 
привітавши колег, зазначив, 
що результати праці науковців 
із кожним роком набувають 
особливої ваги і віриться, 
що кожному вистачить 
інтелектуальної снаги 
підкорити нові наукові вершини 
й втілити у життя цікаві ідеї.

Ми - нова генерація
Щоб відчути атмосферу 

щирої радості від творення 
чогось нового, доброго і 
романтичного, пісенного і 
поетичного, необхідно бути 
тут і зараз, у крузі своєї 
студентської групи і прагнути 
відкритості, спілкування, 
дружби,  самореалізувати 
свій потенціал здібностей і 
талантів у студентському колі.    
Допомагає у цьому конкурс 
презентацій студентських груп 
«Ми-нова генерація» першого 
курсу 11-ти факультетів ТНЕУ.  
Цей конкурс - шанс кожній групі 
проявити себе, згуртуватися, 
налагодити творчі та дружні 
стосунки. 

Впродовж десяти днів 
першокурсники у формі 
творчого виступу надавали 
цікаву інформацію про себе. 
Запам’яталися оригінальні 
виступи груп із юридичного 
факультету, факультету 
аграрної економіки та 
менеджменту, студентів-
першокурсників з ФОА, ФЕУ, 
УНЕФ.

Презентації оцінювало 
компетентне журі. І ось 
результати: диплом І 
ступеня отримала група 
МУНММ-11 Україно-
нідерландського факультету 
економіки і менеджменту;  
ІІ ступеня - група Ф-12 
Факультету фінансів; ІІІ 
ступеня - група КСМ-11 
Факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій.

Щиро вітаємо пере-
можців, усіх учасників  
конкурсу і чекаємо зустрічі 
на «Студентській лірі-
2010»!

Першовересневий святковий фоторепортаж Михайла Бенча



Не той нерозумний, хто не знає, 
а той, хто знати не хоче (Григорій Сковорода).
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Міжнародні новини

 Наші вітаННя!

Співпраця двох вищих 
навчальних закладів 

продовжується… 22 вересня 2010 
р. у Тернопільському 
національному еконо-
мічному університеті з 
робочим візитом пере-
бував проректор з 
економіки та міжнародних 
зв’язків Північно-
Кавказької академії 
державної служби (м.  
Ростов-на-Дону), д.е.н., 
проф. Нєкрасов Віталій 
Миколайович. 

Під час його перебування в ТНЕУ проведені зустрічі з 
проректором з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф. Луцівим 
Богданом Любомировичем, начальником управління міжнародного 
співробітництва Стешин І.О., координатором підготовки магістрів 
державної служби, заступником декана факультету довузівської, 
післядипломної та магістерського підготовки, к.е.н. Шашкевичем 
О.Л., професорсько-викладацьким колективом кафедри державного 
і муніципального управління – к.е.н., доц. Дудкіною О.П., Желюк Т.Л., 
Монастирським  Г.Л. 

Під час зустрічі обговорювалися питання  співпраці 
Тернопільського національного економічного університету з 
Північно-Кавказькою академією державної служби, а саме 
проведення науково-практичних конференцій, публікації статей 
у фахових виданнях. Особливо жваве обговорення викликали 
питання відмінностей у підготовці фахівців у галузі знань «Державне 
управління» в Україні та Російській Федерації, а також проведення 
відеоконференцій у режимі реального часу.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н. Луців Б.Л. провів 
цікаву екскурсію для почесного гостя, розповідаючи про історію 
вищого навчального закладу, наукові школи Університету, фахові 
видання, досягнення професорсько-викладацького колективу та 
студентів.

Професор Нєкрасов Віталій Миколайович презентував 
Тернопільському національному економічному університету 
наукові розробки професорсько-викладацького колективу Північно-
Кавказької академії державної служби.

Логічним завершенням перебування професора Нєкрасова В. 
М. у ТНЕУ стало підписання двосторонньої угоди про співпрацю між 
Північно-Кавказькою академією державної служби (м. Ростов-на-
Дону) та Тернопільським національним економічним університетом.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Північно-Кавказька академія 
державної служби і ТНЕУ

підписали угоду про співпрацю

У рамках договору про двостороннє співробітництво 
між Тернопільським національним економічним 
університетом та Свіштовською Академією ім. Д. А. Ценова 
(Республіка Болгарія) протягом 27 серпня- 7 вересня 2010 
року у Свіштовській Академії ім. Д. А. Ценова пройшли 
стажування доценти кафедри міжнародної економіки 
Н. В. Комар і М. В. Лизун та студентка факультету 
міжнародного бізнесу та менеджменту М. Кошилевська. 
У складі української делегації, крім представників ТНЕУ, 
також були студенти, аспіранти та викладачі з Донецького 
національного університету та Донецького національного 
технічного університету. Під час проходження стажування 
українська делегація зустрілася із проректором з 
наукових досліджень та міжнародного співробітництва, 
д. е. н., професором Агопом Саркісовичем Саркісяном, 
завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин, 
д. е. н., професором Атанасом Дамяновим Петровим, 
к. е. н. кафедри стратегічного планування Анастасією 
Олександрівною Марчевою. Проректор з наукових 
досліджень та міжнародного співробітництва Агоп 
Саркісович Саркісян ознайомив українську делегацію 
з історією заснування Свіштовської Академії ім. Д. А. 
Ценова, особливостями навчального процесу, потенціалом 
академії в сфері навчально-методичної та науково-
дослідної діяльності, специфікою міжнародних зв’язків 
академії та наявними програмами обміну викладачів, 
студентів. Делегація ТНЕУ відвідала лекційні та практичні 
заняття, ознайомилася із методикою викладання та 
впровадження сучасних наукових підходів викладачами 
академії. Колеги з Болгарії зацікавлені в подальшій 
співпраці із Тернопільським національним економічним 
університетом в сфері науково-дослідної роботи.

Факультет міжнародного бізнесу і менеджменту

Дрезденська сесія 
на Україно-німецькому 

економічному факультеті 
Навчальний рік студентів Україно-німецького 

економічного факультету ТНЕУ,  як і щороку,  
розпочався лекційно-екзаменаційною сесією, 
організованою делегацією з Дрезденського технічного 
університету на чолі із почесним доктором ТНЕУ, 
професором Вольфґанґом Уром. За результатами 
цієї сесії буде вибрано молодих людей, які поїдуть 
на навчання у Дрезденський технічний університет та 
визначено розміри стипендій, які надасть їм Німецька 
служба академічних обмінів (DAAD). 

Протягом двох тижнів студенти УНЕФ мали 
можливість слухати лекції й складати іспити з 
електронного бізнесу, економічної інформатики, 
міжнародних економічних відносин та вступу до 
основ економічної політики.

Зустрівшись із делегацією Дрезденського 
технічного університету, ректор ТНЕУ, професор С.І. 
Юрій привітав німецьких колег із обранням нового 
ректора та наголосив на тому, що задоволений 
співпрацею між Україною та Німеччиною. Він сказав, 
що студенти не можуть жити обіцянками про майбутнє, 
потрібно вже зараз створювати якнайкращі умови для 
їхнього навчання та розвитку. Сергій Юрій побажав 
представникам Дрезденського технічного університету 
і надалі бути вимогливими до українських студентів 
та подякував за чудові умови навчання, створені для 
молоді ТНЕУ, яка стажується в Німеччині.

Німецькі колеги поділились своїми враженнями 
від позитивних змін у навчальному процесі ТНЕУ, а 
також звернули увагу на те, що вищий навчальний 
заклад швидко оновлюється ззовні.

Вони зазначили, що новий ректор Дрезденського 
технічного університету буде активно брати участь у 
спільних міжнародних проектах.

У серпні святкували свій ювілей прибиральниця Ольга 
Юліанівна Сокол, сторож-чергова Тамара Миколаївна 
Шевчишина, сторож-чергова Галина Петрівна Кубів, технік-
палітурник видавництва “Економічна думка” Галина Ярославівна 
Шубала, викладач кафедри правового регулювання економіки і 
правознавства Борис Михайлович Гурневич;

у вересні  святкували свій ювілей дільнична медсестра 
вищої кваліфікаційної категорії амбулаторного відділу Марія 
Григорівна Заболотна, зав.господарством Калуського 
НКЦ Ярослав Сафронович Гуменюк, начальник відділу 
експлуатації і ремонту систем електропостачання та 
економії енергетичних ресурсів Михайло Миколайович 
Луцишин, паспортист Студентського містечка Марія 
Михайлівна Петришин, прибиральниця Надія Романівна 
Оліярчук, ст.викладач кафедри іноземних мов при ФББ Марія 
Василівна Дутка, чергова по гуртожитку Надія Григорівна 
Коваль, столяр ВІЕ Анатолій Анатолійович Пастухов, 
токар 6 р. відділу ремонтно-будівельних робіт Борис 
Володимирович Кашуба.

Вітаємо ювілярів Університету і щиро бажаємо сили 
стрімких весняних струмочків, лагідності квітучого 
сонцесяйного літа, щедрості золотистої  красуні-
осені, здоров’я цілющих українських джерел, поваги 
доброзичливих колег і щоденного родинного затишку! 
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В науці нема широкої дороги, і тільки той може сягнути  її сяючих вершин, хто, не боячись втоми, 
вибирається по її камінних стежках (Карл Маркс).

3 вересня 2010 року у залі засідань Вченої ради відбулися урочистості, присвячені 
врученню дипломів слухачам магістратури факультету довузівської, післядипломної 
та магістерської підготовки ТНЕУ. 

Святкове дійство відкрив ректор Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор Юрій Сергій  Ілліч. Звернувшись 
до присутніх з вітальним словом, ректор наголосив: «Я переконаний, що Ви з успіхом 
застосуєте на практиці отримані знання, будете самовіддано працювати на благо 
українського народу, дбати про захист і збереження державних інтересів. Щиро 
бажаю Вам професійного зростання, міцного здоров’я, добробуту і процвітання».

Випускників також привітали: начальник Управління державної служби 
Головдержслужби України в Тернопільській області Хондогій І. В., проректор з 
науково-педагогічної роботи ТНЕУ Шинкарик М. І., декан факультету довузівської, 
післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ Іващук О. Т., завідувач кафедри 
державного і муніципального управління Мельник А. Ф., завідувач кафедри фінансів 
Кириленко О. П., координатор підготовки магістрів державної служби ТНЕУ 
Шашкевич О. Л.

Висловлюючи щиру подяку професорсько-викладацькому колективу університету 
за самовіддану працю, випускників переповнювали емоції. Святковий настрій, 
трішки хвилювання й радість від того, що довгий, але наповнений досягненнями 
шлях навчання успішно пройдено.

Безпосередніми керівниками магістерських програм за спеціальністю «Державна 
служба» є науковці та педагоги з великої літери, люди, чий професіоналізм не може 
не викликати захоплення. Це керівник магістерських програм «Адміністративний 
менеджмент» , «Кадровий менеджмент» , «Територіальне управління і місцеве 
самоврядування» доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
державного і муніципального управління Мельник Алла Федорівна; керівник 
магістерських програм «Економіка», «Бюджет і фінанси» доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів Кириленко Ольга Павлівна; керівник 
магістерської програми «Світова і європейська інтеграція» доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Савельєв Євген Васильович.

Наказ ректора ТНЕУ про присвоєння кваліфікації випускникам за ОКР «Магістр» 
оголосив заступник декана ФДПМП, координатор підготовки магістрів державної 
служби Шашкевич Олександр Любомирович.

Випускниками магістратури за напрямом підготовки «Державне управління» 
спеціальності « Державна служба» у 2010  р. стали 116 осіб, зокрема: за магістерською 
програмою « Адміністративний менеджмент» – 48 (в т.ч. 6 дипломів з відзнакою);  за 
магістерською програмою «Бюджет і фінанси» – 19 (в т.ч. 6 дипломів з відзнакою); 
за магістерською програмою «Економіка» – 21 (в т.ч. 9 дипломів з відзнакою);  
магістерською програмою «Кадровий менеджмент» – 8 (в т.ч. 1 диплом з відзнакою);  
магістерською програмою «Світова та європейська інтеграція» – 20 (в т.ч. 6 дипломів 
з відзнакою).

Із важливою подією в житті випускників тепло привітав проректор з науково-
педагогічної роботи ТНЕУ Шинкарик Микола Іванович.

В святковій атмосфері, перед об’єктивами фотокамер, схвильовані, але 
переповнені щастям молоді люди, отримали диплом магістра державної служби.

Гімн Університету прозвучав фінальним акордом урочистостей.
Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

вісті з магістратури

вручеННя диплоМів слухачаМ 
Магістратури ФдпМп

Протягом 14-18 вересня, відповідно до 
наказу, у місті Касторія (Греція) відбулося 
засідання Державної екзаменаційної 
комісії №86 з метою розгляду дипломних 
робіт (проектів) та присвоєння кваліфікації 
«магістра» зі спеціальності 8.000313 
«Бізнес-адміністрування». Розглядалися 
дип-ломні роботи слухачів магістратури 
Українсько-грецької магістерської 
про-грами з бізнес-адміністрування, 
що діє у рамках договору між ТНЕУ 
і Технічним університетом Західної 
Македонії (Греція). Цього року в рамках 
Українсько-грецької програми здійснено 
перший випуск магістрів 2008-2009 
року набору. Всього до захисту було 
представлено 30 магістерських робіт.  
Програма акредитована Міністерством 
освіти, науки і релігій Греції. Викладачі 
ТНЕУ і Технічного університету Західної 
Македонії спілкуються зі студентами 
англійською мовою. Випусковими є 
кафедра міжнародної економіки ТНЕУ 
та департамент міжнародної торгівлі 
Технічного університету Західної 
Македонії. Диплом ТНЕУ визнають у Греції 
та в інших країнах Європейського Союзу. 

Державну екзаменаційну комісію 
очолював професор Поліхронопулос Г. 
(Технічний університет м. Афіни). До її 
складу увійшли представники Технічного 
університету Західної Македонії – 
проректор, професор Цуоніс Н. (Tsounis 
Nicolos), професор Влахвей А. (Vlachvej 
Aspasia), професор Сискос Е. (Siskos Evan-
gelos); представники ТНЕУ – проректор з 
науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки), професор Луців Б. Л., професор 
Савельєв Є. В. і доцент Куриляк В. Є. 

Результати захисту магістерських робіт 
свідчать про високий рівень теоретичної і 
фахової підготовки студентів. 

Випуск магістрів 
Українсько-грецької 

програми МВА ТНЕУ 
в Греції 

Звідусіль
Зустріч науковців 

Тернополя і Батумі 
У рамках святкування Дня міста 

відбулася низка зустрічей членів 
іноземних делегацій із представниками 
науки, освіти, бізнесу, культури 
Тернополя.

Заступник міського голови – керуючий 
справами Леонід Бицюра, проректор 
ТНЕУ Богдан Адамик, проректор з 
наукової роботи ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Богдан Буяк та начальник виховного 
відділу Володимир Брославський 
зустрілися з професорами Батумського 
національного університету ім. 
Шота Руставелі Важею Верулідзе та 
Кахабером Сургуладзе.

Сторони обговорили питання 
співпраці наукових кіл двох країн, 
організацію спільних навчальних 
програм та обміну студентами.

За підсумками зустрічі планується 
підписати угоди про співпрацю 
згаданих університетів м. Тернополя 
та м. Батумі, зокрема, в частині 
підготовки магістрів, організації on-line 
конференцій тощо.

За матеріалами 
сайту Тернопільської міської ради.
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На книжкову полицю

Істинна віра людини  спрямована не на те,
щоби забезпечити їй спокій, а щоб дати їй сили на працю (Джон Рескін).

"Банківський аналітик"
представив новий сайт 

Студентського наукового гуртка

Управління 
довгостроковим 

розвитком національної 
економіки: 

методологічні та 
прикладні аспекти

Монографія  Желюк Т. Л.  побачила 
світ у видавництві ТНЕУ.

У монографії «Управління дов-
гостроковим розвитком національної 
економіки: методологічні та прикладні 
аспекти» обґрунтовано концептуальні 
засади управління довгостроковим 
розвитком національної економіки; 
проаналізовано фактори та пе-
редумови для довгострокового 
розвитку національної економіки; 
розкрито інституційні, організаційні, 
методологічні засади реалізації 
функціональних складових управління 
довгостроковим розвитком економіки 
України на мегаекономічному, 
макроекономічному, макрострук-
турному, регіональному рівнях; 
проаналізовано ефективність викорис-
тання економічного інструментарію 
управління довгостроковим розвитком 
в контексті досягнення стратегічних 
пріоритетів довгострокового розвитку 
національної економіки; запропоновано 
напрямки модернізації функціональних 
складових управління довгостроковим 
розвитком економіки України з 
врахуванням нагромадженого досвіду 
управління в розвинутих країнах світу.

Для науковців, аспірантів, слухачів 
магістратури, посадових осіб органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

  22 вересня 2010 року Студентський 
науковий гурток кафедри банківської 
справи «Банківський аналітик» 
організував науковий семінар на 
тему: «Про організацію діяльності 
Cтудентського наукового гуртка 
кафедри банківської справи 
«Банківський аналітик». З доповідями 
виступали учасники гуртка: Світозар 
Янковий - «Основні засади діяльності 
Студентського наукового гуртка 
«Банківський аналітик» та напрями 
роботи його учасників»; Оксана Засядько 
- «Особливості написання наукових 
тез та статей. Випуск друкованих 
видань Студентського наукового гуртка 
«Банківський аналітик» ; Роман Ковальчук 
- «Використання технічних засобів 
при публічних виступах та мистецтво 
створення презентацій. Представлення 
нового сайту Студентського наукового 
гуртка «Банківський аналітик» .
    У своїй доповіді Світозар Янковий 
розповів про діяльність, історію і основні 
етапи розвитку гуртка. Також представив 
нову емблему, яка створена в золотих 
і зелених тонах. Золотий уособлює 
могутність, багатство і людські чесноти, 
силу, вірність, справедливість, зелений – 
достаток, свободу. 

Основою емблеми є щит, де 
зображена розгорнута книга, яка є сим-    

волом відкритості до знань, освіти та 
ерудиції, що підкреслює кредо гуртка: «Vi-
vere est cogitare» («Жити – це мислити» ). 
Ширма характеризує аристократичність 
наукового життя.

Оксана Засядько поділилася 
досвідом написання тез та статей 
для участі у наукових семінарах, 
конференціях, круглих столах. Також 
повідомила про майбутній випуск цієї 
осені першого номеру щоквартальної 
газети «Банківський аналітик» .

Роман Ковальчук, адміністратор 
гуртка, презентував новий сайт 
«Банківського аналітика»: 

www.analityk.tneu.edu.ua, його 
структуру, наповненість та інформацію, 
що розміщується на ньому. Для 
студентів, що тільки-но приєднались до 
гуртка, особливо цікавим стала розповідь 
про створення презентацій, прийоми, 
що використовуються для підсилення   
ефективності публічного виступу.

На завершення зустрічі всі члени 
Студентського наукового гуртка 
«Банківський аналітик» разом з 
кураторами – к.е.н., доц. Васильчишин 
Олександрою Богданівною та к.е.н., доц. 
Михайлюк Роксоланою Володимирівною 
сфотографувались, щоб зупинити мить 
історії цього урочистого засідання.  

Кафедра банківської справи

Книжковий ярмарок
ЧАС ЧИТАТИ!

З 15 по 19 вересня в рамках 17-
го Міжнародного книжкового ярмарку 
“Форум видавців у Львові” відбувся 
літературний фестиваль, бібліотечний 
та бізнес-форуми; багаточисельні 
презентації, “круглі столи”, конференції, 
тренінги,  літературні читання, концерти. 
Цього року була ще й  рекордна кількість 
іноземних учасників, серед яких почесні 
і спеціальні гості з Польщі, Росії, США, 
Німеччини та Литви. 

В гостях на форумі побували десятки 
письменників з 24 країн світу - з Австрії, 
Азербайджану, Афганістану, Великої 
Британії, Грузії, Данії, Ізраїлю, країн 
Прибалтики і Західної Європи. 

17-й Форум видавців у Львові 
пройшов під девізом “Час читати”.

Заходи форуму і літфесту 
проводилися в Палаці мистецтв, 
театрі ім. Марії Заньковецької, театрі 
“Воскресение”, театрі ім. Леся Курбаса, 
обласній філармонії, в музеях, художніх 
галереях, навчальних закладах, клубах, 
кафе та на вулицях.

На книжковому форумі були 
представлені й книги, які побачили світ у 
видавництві ТНЕУ «Економічна думка». 

виставка-продаж навчальної літератури
У центральному корпусі Тернопільського національного економічного університету 

13 вересня  2010 p. відбувся ярмарок-продаж продукції видавничо-книготорговельної 
компанії “Центр навчальної літератури”. 

В активі компанії вже понад тисяча власних видань, абсолютна більшість яких 
має гриф Міністерства освіти і науки України та відповідає навчальній програмі. 

Серед видань “Центру навчальної літератури” книги з економіки, юридичних, 
гуманітарних та природничих наук. Офіційний сайт: www.cul.com.ua ; 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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Тисяча слів залишають менший слід, 
ніж пам’ять про один вчинок (Генрік Ібсен).

Формула успіху
Кажуть, що формула досягнення 

успіху досить проста: вона включає 
ґрунтовні знання, стійку наполегливість 
та непохитну віру у власні сили. Я б до 
неї додала ще один елемент – щасливий 
випадок, шанс. Але він може трапитись 
в житті лише такої людини, яка планує 
цілеспрямовано, діє позитивно та 
добивається всього завзято.  

Яскравим доказом дієвості зазначеної 
формули є життєвий шлях колишнього 
студента факультету міжнародного 
бізнесу та менеджменту Дмитра 
Гарапка. Він, відмінник навчання нашого 
університету, у 2007 році став студентом 
престижної міжнародної бізнес-
школи у Йонкопінгському універ-ситеті 
(Швеція), де продемонстрував не лише 
ґрунтовні знання в галузі економічних 
дисциплін, але й здивував всіх вільним 
володінням 2 іноземними мовами, 
професійним користуванням сучасними 
інформаційними технологіями, 
досвідом написання наукових робіт. 
Роки сумлінного навчання на нашому 
факультеті дали змогу Дмитру вільно 
почуватись серед європейських студентів. 
Він з успіхом захистив магістерську 
роботу, провівши ґрунтовне теоретико-
аналітичне дослідження ведення бізнесу 
шведськими підприємствами. 

Саме після цього доля подарувала 
Дмитру шанс стати відомим. Адже його 
теоретико-практичні розробки, викладені 
у магістерській роботі, зацікавили 
німецьке видавництво “Lambert Aca-
demic Publishing”, яке й опублікувало 
його наукову працю. І це недаремно, 
оскільки напрацювання Дмитра Гарапка 
мають справжню практичну цінність. Його 
наукове дослідження на тему “Interna-
tional Entrepreneurship in Swedish Well 
Established Companies” зосереджено на 
процесах, з якими стикаються компанії на 
шляху до інтернаціоналізації; торкається 
впливу розмірів організації, її операційної 
діяльності на досягнення конкурентних 
переваг підприємством. Економічні реалії 
глобалізованого світу та сучасні умови 
ведення комерційної діяльності є могутніми 
чинниками вдосконалення різноманітних 
програм конкурентоспроможності. Для 
проведення дослідження та отримання 
якісних результатів у науковій роботі були 
використані теоретичні моделі визначення 
підприємницької активності та рівня 
підприємницької орієнтації. У результаті 
проведеного аналізу були виявлені нові 
аспекти активності, за якими компанії 
проходили процеси інтернаціоналізації, 
а також частково підтверджені та 
скориговані моделі сучасного процесу 
інтернаціоналізації Шведських компаній.    

Приємно зауважити, що Дмитро 
Гарапко повернувся в Україну та 
переносить набуті знання і досвід 
у площину практичної діяльності 
українського підприємства. 

Наостанок, хотілося б додати, що 
успіх не буває одиничним випадком, він 
завжди повторюється у нових справах. 
Просто треба бути добре підготовленим. 
Впевнена, Дмитро Гарапко ще не 
раз порадує нас своїми успіхами та  
вражаючими злетами!

Марина Нагара, аспірант кафедри 
менеджменту ФМБМ

І Міжнародна науково-практична конференція 
«Світова економічна кон’юнктура 

та міжнародна мобільність факторів 
виробництва»

У рамках співпраці 16 вересня 
у ТНЕУ відбулася І Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Світова економічна кон’юнктура та 
міжнародна мобільність факторів 
виробництва» .

З вітальним словом виступив 
ректор Тернопільського національного 
економічного університету, доктор 
економічних наук, професор Сергій 
Ілліч Юрій. Привітавши присутніх з 
відкриттям конференції, він наголосив 
на актуальності кон’юктурних 
досліджень.

Кон’юнктурні дослідження – 
важлива галузь економічної науки, 
її динамічний напрямок. Вона 
розглядає економічні процеси в 
постійній дина міці, а поточний стан 
світової економічної кон’ юнктури 
формується під впли вом факторів 
простору і часу. Кон’юнктурний аналіз 
дозволяє опера тивно й адекватно 
реагувати на мінливі обставини, які 
обумовлюють ступінь напруженості 
економічного життя й, в кінцевому 
підсумку, ефективність стратегічних 
управлінських рішень. Особливої 
актуальності ці проблеми на бу вають 
у контексті глобальних фінансових 
дисбалансів, кризових явищ чи 
посткризового відновлення. 

Сучасна світова економіка загалом, 
так само як і світовий ринок в усіх його 
сегментах, піддається кон’ юнктурним 
коливанням. Зокрема, кон’юнктурна 
динаміка світового фінансового ринку 
ідеться про усі його сегменти) сприяє 
збільшенню швидкості переливу 
капіталів і свідчить про те, що саме 
мобільність фінансових активів, 
швидкість їх реакції на різні змінні на 
фінансових ринках надають величині 
їх ринкової вартості властивостей 
найбільш чутливого індикатора 
ринкової кон’юнктури. 

Держави, їх політичні та економічні 
об’єднання так само як і будь-які 
корпоративні системи є досить 
динамічни ми структурами. Вони 
проходять усі стадії життєвого 
циклу – виникнення, розвиток, спад 
і руйнування. Саме від цих стадій 
залежать результати їх взаємодії 
з оточуючим світом. При цьому як 
відомо, будь-яка система на стадії 
підйому буде інакше реагувати на 
зміну ситуації, ніж на стадії спаду чи 
руйнування. 

Саме ці питання знайшли 
відображення у доповідях Яна 
Андре «Цикли доходів у відкритій 
економіці» , д.е.н., професора Ірини 
Гладій «Механізми стимулювання 
регіональної конвергенції в ЄС», 
Крістіни Шрьодер «Європейський 
валютний союз: законодавча основа 
та сучасні політичні вимоги» .

Глобальна економічна криза 2008-
2009 рр. висвітлила суперечності 
сучасного механізму забезпечення 
фінансової стабільності та зумовила 
потре бу в переосмисленні багатьох 
фундаментальних положень, покладе- 

них у основу функціонування 
світової економічної системи, а 
надто її фінансової складової. На 
аналізі першопричин останньої у часі 
глобальної кризи зупинилася у своїй 
доповіді к.е.н., доцент Наталія Кравчук, 
наголосивши на тому, що основною 
причиною поглиблення структурних 
диспропорцій у світовій економіці та 
виникнення глобальних фінансових 
дисбалансів є асиметричність 
світового економічного розвитку. 

Нестабільність зовнішньої 
кон’юнктури так чи інакше 
відображається на цільових 
орієнтирах та характері фіскальної 
і монетарної політики держави в 
усіх її аспектах. Зокрема, питанням 
вразливості економіки України в 
контексті коливань глобальної 
ліквідності була присвячена доповідь 
д.е.н., професора Віктора Козюка. На 
проблемах валютної політики в Україні 
у період кризових явищ на світових 
фінансових ринках акцентував увагу 
у своїй доповіді д.е.н., професор 
Олександр Дзюблюк. 

Гостру дискусію викликали 
доповіді Андреаса Фьорстера 
«Міжнарод на торгівля послугами» та 
к.е.н., доцента Костянтина Фліссака 
«Світова фі нан со ва криза та 
механізми її подолання» . 

На кон’юнктурній динаміці ринку 
праці зупинився у своїй доповіді 
Штефан Фрайганг, акцентуючи увагу 
на проблемах працевлаштування 
жінок, що виховують дітей.

Змістовні доповіді, конструктивні 
зауваження у процесі колективного 
обговорення окреслених проблем 
вкотре довели, що питання 
дослідження світової економічної 
кон’юнктури та її впливу на міжнародну 
мобільність факторів виробництва 
вирізняються актуальністю як в 
умовах кризових явищ, так і на етапі 
економічного відновлення.

Система синхронного перекладу, 
що функціонує в Університеті, 
дозволила зробити роботу 
науковців максимально комфортною 
незалежно від того, яку мову вони 
використовували – українську, 
англійську чи німецьку.

На світлині:  проректори ТНЕУ - д.е.н. 
З.-М.Задорожний, д.е.н. А.І.Крисоватий, 

к.е.н. Б.П.Адамик і завідувач кафедри 
економічної теорії д.е.н. В.В.Козюк
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прийміть мої щиросердечні вітання з нагоди вашого 
професійного свята – всеукраїнського дня бібліотекаря! 

для кожної високоосвіченої людини, бібліотекарі – це, 
насамперед, творчі, самовіддані особистості, які оберігають одне 
із найважливіших джерел пізнання світу – книгу.

ваша праця нелегка, але потрібна кожному – від першокурсника 
до досвідченого професора. Завдяки вам тисячі студентів 
та викладачів тернопільського національного економічного 
університету долучаються до кращих надбань людства в сфері 
наукових досліджень, знайомляться із літературою електронних 
бібліотек Європи.

у цей святковий день бажаємо, щоб ваш шлях уквітчався 
міцним здоров’ям, благополуччям, порозумінням у родині та 
невичерпним оптимізмом.

Нехай відкриваються для вас нові рубежі для втілення 
задумів, а здійснені мрії надихають і дарують радість. 

хай доля завжди посміхається, а люди дарують щирі слова 
вдячності за вашу уважність та професіоналізм, щирість душі 
та щоденну готовність прийти на допомогу кожному студенту 
і викладачу!

З повагою ректор 
Тернопільського національного економічного університету 

С. І. Юрій

Шановні бібліотекарі Тернопільського 
національного економічного 

університету!  

Наказом Міністерства освіти і науки України 
Театру пісні «Для тебе» 

Тернопільського національного економічного 
університету присвоєно почесне звання 

«Народний художній колектив».
Художній керівник колективу — поет-пісняр Алла 

Бінцаровська. 
За високий мистецький хист та виконавську майстерність, 

популяризацію українського слова, пісні, культури колектив 
неодноразово нагороджений грамотами та подяками управління 
освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації, 
обласної та міської рад, адміністрації ТНЕУ.

Міністерство освіти і науки України відзначило високу 
виконавську майстерність творчого колективу, художній 
рівень його репертуару, активну участь у справі відродження 
та примноження надбань національної культури та художньої 
спадщини українського народу. Театр пісні  гідно  репрезентує  
сучасну молодіжну культуру в університеті, обласних та міських 
святах, фестивалях, концертах, театралізованих дійствах, 
благодійних шоу – програмах та акціях. Пісні у виконанні 
колективу звучать на хвилях музичних програм національних 
та обласних радіо та телеканалів.

Вітаємо театр пісні «Для тебе» із присвоєнням почесного 
звання і бажаємо подальших успіхів і злетів!

Вже стало доброю традицією знайомити першокурсників 
Тернопільського національного економічного університету з 
славним минулим тепер уже їх рідного вищого навчального 
закладу.

Саме з цією метою організовуються екскурсії в музей 
історії Університету. Не став винятком і цей рік. Протягом 
6–10 вересня майже 500 студентів з різних факультетів мали 
можливість ознайомитися з експозицією музею та дізнатися 
про історію створення Університету, основні етапи його 
становлення, знакові постаті в житті ТНЕУ, а також нагороди, 
здобуті студентами та викладачами за більш ніж сорокарічну 
історію вищого навчального закладу. 

У своїй розповіді екскурсовод (див. фото зліва) значну 
увагу приділив особистостям випускників, які досягли значних 
успіхів в різноманітних сферах діяльності – стали науковцями, 
громадськими, політичними діячами, відомими не тільки в 
Україні, але й далеко за її межами.

Такі заходи сприяють формуванню в молодого покоління 
патріотичних почуттів і гордості за Університет, в якому вони 
здобувають освіту.

Запрошуємо першокурсників відвідати оновлену експозицію 
музею історії ТНЕУ!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

З 21 вересня по 30 вересня 2010 року в Тернопільській 
обласній універсальній науковій бібліотеці проходила 
традиційна Декада відкритих дверей, приурочена до 
Всеукраїнського дня бібліотек, під девізом «Бібліотек@ — 
світ нових можливостей». 

Студенти Тернопільського національного економічного 
університету  здійснили кілька екскурсій з метою ознайомлення 
із інформаційними ресурсами бібліотеки, режимами роботи та 
правилами користування.

Зокрема, студенти факультету економіки та управління 
21 вересня ознайомилися з оглядом літератури з питань 
філософії «Світ навколо нас» у відділі читального залу 
бібліотеки; 22 вересня студенти факультету аграрної економіки 
та менеджменту переглянули фахові періодичні видання 
на тему «Аграрний менеджмент і підприємництво» у відділі 
сільськогосподарської літератури; 23 вересня студенти Україно 
– нідерландського факультету економіки та менеджменту 
взяли участь у засіданні «Клубу розмовної англійської мови» 
з переглядом фільму, яке проводили волонтери Корпусу Миру 
США в Україні; 28 вересня, в День періодики, студенти ФДПМП 
у відділі технічної літератури мали можливість ознайомитись 
з новинками періодичних видань на тему «Енергозбереження 
в Україні: стратегія і політика довгострокового розвитку»; 29 
вересня студенти ФОА та УНЕФ взяли участь у заходах, які 
проводив сектор періодики.

Працівники книгозбірні запрошують усіх бажаючих завітати 
до ОУНБ і протягом року брати участь у різноманітних заходах, 
що проводитимуться працівниками бібліотеки: презентаціях 
книг, вечорах-зустрічах із цікавими людьми, оглядах, 
екскурсіях... 

Відділ гуманітарної освіти  та виховання

всеукраїнський день бібліотек

першокурсники відвідали музей 
історії тНеу

Народний художній колектив 
«для тебе»
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Найрідкісніша мужність -
це мужність думки (Анатоль Франс).

гандбол

I тур чемпіонату україни 
з гандболу

волейбол
хх чемпіонат україни серед 
жіночих команд суперліги

2 жовтня 2010 року о 17.00 год у спортивному комплексі 
ТНЕУ  за адресою: м. Тернопіль,   Львівська, 5 відбудеться 
урочисте відкриття І туру ХХ Чемпіонату України з 
волейболу серед жіночих команд Суперліги. 

В рамках І туру чинний чемпіон України - команда 
Тернопільського національного економічного університету 
«Галичанка-Динамо-ТНЕУ» зустрінеться з командою  
«Керкінітіда» з Євпаторії.

Це буде справжнє свято волейболу!
Федерація волейболу України

до дня фізичної культури і спорту!

дорогі друзі!
Прийміть слова щиросердечних вітань з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту!
Тернопільський національний економічний 

університет відомий своїми спортивними досягненнями 
та традиціями. Тут розуміють, що заняття фізкультурою 
та спортом не лише допомагають зберегти хороше 
самопочуття, а й виховують мужність, гартують волю 
та характер людини. А повноцінне фізичне та духовне 
здоров’я кожного – це основа майбутнього нації.

Вищий навчальний заклад подарував Україні чимало 
відомих спортсменів. Поповнивши скарбничку нагород 
рідної землі, вони прославляють рідний Університет.

У цей святковий день бажаю усім студентам, 
спортсменам та тренерам ТНЕУ міцного здоров’я, 
особистого щастя, невичерпної енергії, вдалих стартів 
та нових упевнених перемог. 

Нехай Ваше життя буде сповнене тільки 
приємними хвилинами, а у домівці панує атмосфера 
взаєморозуміння, поваги та добра!

З повагою 
ректор Тернопільського національного 

економічного університету С. І. Юрій

Протягом 24-25 вересня в спорткомплексі №1 
Тернопільського національного економічного університету 
відбувся I тур Чемпіонату України з гандболу серед 
жіночих команд вищої ліги. Зустрічалися команди 
«Економуніверситет-Енерго» (м. Тернопіль) та «МОШВСМ».  
Детільніше – у наступному номері газети.

Відкриття нового волейбольного сезону на Тернопільщині 
ознаменувалося урочистою подією – у філії Тернопільського 
національного економічного університету – Чортківському 
інституті підприємництва і бізнесу – завершено будівництво 
спортивно-оздоровчого комплексу «Економіст» . В урочистому 
відкритті взяли участь представники тернопільських обласних 
управлінь і організацій, місцевої влади Чорткова і району. Під 
звуки духового оркестру символічну стрічку перед входом 
перерізали віце-президент Федерації волейболу України, 
голова обласного відділення Національного олімпійського 
комітету України, ректор ТНЕУ Сергій Юрій та голова 
Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. За християнською 
традицією, освятили новий спортивний комплекс і благословили 
всіх присутніх на добрі справи священики місцевих церков. 

Побудований «Економіст» у модерному стилі, усе 
спроектовано і виконано з розрахунком на перспективу. 
Тепер можна впевнено констатувати, що нарешті в області 
створені всі умови, необхідні для проведення змагань 
найпрестижнішого рівня. На зручних трибунах спорткомплексу 
може розміститися відразу шістсот осіб – спортсменів, суддів, 
глядачів, представників засобів масової інформації. 

Сучасне інформаційне табло, встановлене в залі, є одним з 
найкращих в Україні. Відразу чотири роздягальні забезпечують 

безпроблемне розміщення спортсменів під час волейбольних 
турнірів та змагань з інших ігрових видів спорту. Поруч із 
спорткомплексом, в одному з гуртожитків, до речі, обладнано 
для спортсменів комфортний міні-готель, де можна проживати 
і харчуватися. 

Даючи відповіді на запитання журналістів, ректор ТНЕУ, 
доктор економічних наук, професор С. І. Юрій з гордістю 
розповідав про палац спорту «Економіст». Адже тільки 
впевненість й рішучість ректора допомогли збудувати такий 
потужний спорткомплекс, реалізувавши мрії студентів 
Тернопільського національного економічного університету. 

Виступаючи, Сергій Юрій зазначив: «Я думаю, що новий 
зал внесе суттєві зміни у культурно-спортивне життя 
цілого регіону. Сподіваюся, у нашому спортивному, як ми 
кажемо, палаці по-домашньому почуватимуться діти і 
молодь з Хотина, Кіцманя, Заставної (Буковина), з Тисмениці 
на Івано-Франківщині, з Монастириська, Бучача, Заліщиків, 
Борщова і, звичайно, Чорткова (Тернопільщина). Тут можуть 
проводити різноманітні змагання ДЮСШ. Ми і надалі 
будемо брати найкращих спортсменів на навчання у ТНЕУ, 
надаватимемо можливість тут проживати, тренуватися, 
а відтак вливатися до складу нашої команди суперліги 
«Галичанка-Динамо-ТНЕУ», чемпіона країни». 

Випробувати ж першими арену спортивних баталій 
судилося учасницям групового турніру стартового етапу 
розіграшу Кубка України з волейболу серед жіночих команд. За 
дві путівки до наступного кола змагань, разом із господарками 
майданчика – волейболістками «Галичанки-ТНЕУ-2», які 
відтепер представлятимуть наш регіон у вищій лізі вітчизняного 
волейболу, змагалися чемпіонки України «Галичанки-Динамо-
ТНЕУ», ще один представник суперліги Луцька «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» та старожил першої ліги – рівненська 
«Регіна-МЕГУ».

Не обійшлося на святі без пам’ятних сувенірів і вітальних 
телеграм: від голови НОК України Сергія Бубки, Міністерства 
освіти і науки України, обласних установ і громадськості. 
Особливу подяку за організацію будівництва сучасного 
спорткомплексу присутні висловили голові обласного 
відділення Національного олімпійського комітету України, 
ректору ТНЕУ Сергію Іллічу Юрію. 

Завершилося свято виступами талановитих виконавців та 
творчих колективів студентів Тернопільського національного 
економічного університету.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ВІдКрИТо        ПАлАц             СПорТУ    “ЕКоНоМІСТ”!



Головний редактор  Марія Баліцькареєстраційне свідоцтво 
Тр №424-24пр від 25.12.2006 р.

Адреса редакції:
46009 м. Тернопіль,  вул. Львівська, 11

+38(0352)43-20-32(д.); +38-067-26-76-493

За зміст і достовірність фактів відповідає 
автор публікації. Висловлені авторами думки 
можуть  не збігатися із позицією редакції. 
Редакція залишає за собою право редагувати 
схвалені до друку тексти. 

П р и  п е р е д р у к у  п о с и л а н н я  н а 
«Університетську думку» — обов’язкове! mariya-balitzka@rambler.ru

Віддруковано у ТзОВ  «Гал-Друк»

Засновник і видавець
Тернопільський Національний 

економічний університет

Газета виходить з благодійною метою для 
безплатного розповсюдження

Тираж 1000 Зам. №27

Хто надто багато думає про те, щоби робити добро, 
тому не вистачає часу бути добрим (Рабіндранат Тагор).

Зерна добра і надіїФілософія життя

МАЄШ ДУШУ БДЖОЛИ ЧИ МУХИ?
Пізнавати інші держави – завжди 

цікаво. Особливо пізнавати через 
культуру, зокрема через літературу. 
Отож, коли у нашому Університеті 
було організовано зустріч з поетами 
Каталонії, - зацікавлено взяла участь 
у заході, адже маю у власному доробку 
чимало поетичних книг, романів, п’єс 
та казок...

Забігаючи наперед, скажу, що Анна 
Агілар Амат, Франсеск Джелонк та 
Нурія Мартінес Верніс – це ще не всі 
поети Каталонії. 

Нашим студентам перекладач і 
поет Андрій Антоновський, який родом 
із Хмельницького, а зараз мешкає в 
Барселоні й займається промоцією 
української культури за кордоном 
та перекладає з каталонської, - 
запропонував те, що його самого 
цікавить. І якщо він дружить із поетом, 
перекладачем, літературознавцем, 
головним редактором видавництва 
«Крок»,  кандидатом філологічних 
наук, автором 5 поетичних книг, 
промовтором молодої літератури 
Юрієм Завадським, то представивши 
його творчість у Каталонії, - також 
покаже поетичну Україну не такою, 
якою вона є насправді.

Сьогодні не буду аналізувати 
творчість ні гостей, ні організатора 
зустрічі.

Скажу лише, що живемо у час 
Духовної боротьби, і переповім вам 
притчу про Бджолу і Муху. 

Один монах вирішив присвятити 
своє життя молитвам заради краси 
на планеті Земля. Він пішов високо в 
гори, зробив собі у печері келію, і там 
майже цілодобово молився у своєму 
наміренні. Харчувався ягодами, грибами, 
корінцями… Пив росу. Досягнув у своєму 
духовному зростанні такого рівня, що 
розумів мову рослин і комах. З роками 
неміч тіла не дозволяла йому виходити 
за межі печери, але він продовжував 
ревно молитися заради краси на планеті 
Земля. 

Якось він почув, що сили ось-ось 
покинуть його. І аскетові дуже захотілося 
дізнатися, чи стала красивішою Земля, 
якій він присвятив власне життя.

І тут до нього в келію залетіла 
Бджола, а за нею – Муха. 

Аскет запитав у них:

- Як виглядає планета Земля? Чи 
стала вона красивою-красивою?

- Та ні, - задзижчала йому над вухом 
Муха. – Земля – це суцільні гнійні купи 
і смітники, які приносять мені і таким як 
я неабияку насолоду… Земля – це гнійні 
купи і смітники, - дзижчала безупину 
Муха, літаючи по келії.

І заплакав аскет, й у великому відчаї 
запитав Бога:

- Господи, я віддав своє життя заради 
суцільного смітника, яким стала моя 
улюблена планета Земля… Як Ти міг це 
допустити? Як?

І тут почувся Голос Божий:
- Хіба можна робити поспішні 

висновки, не з’ясувавши причин, 
обставин і не вислухавши іншу думку?

Монах перехрестився, перепросив 
Бога і аж тоді запитав у Бджоли:

- А що ти мені скажеш? Чи справді 
Земля стала суцільним смітником?

І Бджола, весело замахавши 
крильцями, радісно відповіла:

- Я не розумію, про які смітники 
ти кажеш. Планета Земля – це суцільний 
квітник, у якому одна квітка красивіша від 
другої. І кожна наступна квітка має ще 
ароматніший нектар від попередньої… 
Планета Земля – це суцільний барвистий 
квітниковий килим. Планета Земля – 
прекрасна, квітуча, радісна…

Підсумовуючи свої враження від 
зустрічі з поетами Каталонії, зверну 
увагу кожного юного серця на те, що 
Людина завжди має вибір. І у сприйнятті 
світу треба задуматися, яку душу 
маєш у собі – набридливої й огидної 
Мухи чи працьовитої і сонячної Бджоли? 
Адже Біблія навчає нас: «Пізнають вас 
по справах ваших…».

І навіть якщо у душі є щось від Мухи, 
то, попрацювавши над собою, можна 
стати Бджолою. 

Наше щастя – у наших руках! 
Наша радість – у наших очах! 
Наш спокій – у наших душах! 
І наше життя таке – як ми його 

проживаємо.
Живімо серед квітів! 
Живімо серед Світла!
Духовна боротьба триває…

Марія Баліцька

На світлині - студент факультету 
аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ 

Рустам Ергешов читає свої вірші, сповнені 
добра. З приємністю слухають Людмила 

Муравицька (ФАЕМ) і Мар’ян Бегман (ФББ)

Золотокоса осінь 2010 року стала 
визначальною для нас, студентів – 
першокурсників одного з найкращих 
закладів Прикарпаття – Івано-
Франківського інституту менеджменту 
ТНЕУ. 

Цьогорічний перший дзвоник 
сповістив про те, що ми – студенти. 
Защеміло на серці і згадалися, 
безперечно, шкільні роки, вчителі, 
однокласники. Але тут, у стінах рідного 
вже нам інституту, сподіваємось, 
знайдемо своїх друзів і товаришів.

Наша alma-mater гостинно відчинила 
двері і повела стежками нових знань. 
Таємниці економічних теорій відкривають 
нам викладачі та наставники, за що ми 
їм щиро вдячні.

Інститут – це не тільки осередок 
навчально-методичної роботи, але й 
культурно-просвітницької та виховної 
діяльності студентів. Ми вже встигли 
опанувати концепцію Болонської 
системи, зрозуміли, що таке модулі і 
кредити, проте найдужче нас поріднила 
поїздка в Гошівський монастир – святиню 
християнського світу, перлину добра 
і надії. Дорогою до цього славетного 
місця милувалися багрянцями осіннього 
лісу, погідним голубим небом, яке 
було настільки чистим і глибоким, 
що налаштовувало лише на добрі 
помисли і задуми. Природа довкілля 
облагороджувала, додавала сили і 
наснаги.

Зі щемом, глибокою повагою і любов’ 
ю ми заходили в храм Гошівського 
монастиря, мандрували стежками, 
по яких ступали не один раз люди з 
благородною метою – попросити у 
Матері Божої здоров’я, щастя для себе, 
рідних, України.

О, спомагай нас, Діво Маріє, 
В гірких терпіннях сих життя, 
А в хвилі смерті, наша надіє, 
Наша Ти поміч, о Всеблага.
Очевидно, саме з таких поїздок 

святими місцями має розпочинатися 
знайомство і налагодження контакту 
викладача зі студентом. Впевнені в тому, 
що мандрівка до монастиря не залишить 
байдужим жодного студента. Оті церковні 
стоголосі дзвони ще довго лунатимуть 
у наших душах і нагадуватимуть 
про те, що потрібно творити добро у 
цьому мінливому, часто навіть дуже 
жорстокому світі, допомагати старшим, 
бути милосердним до інших.

Вельми вдячні організаторам цього 
заходу за добре проведений час, за 
духовне збагачення і гарний настрій!

    Студенти групи Міс – 11 
Івано-Франківського інституту

менеджменту ТНЕУ


