
Чим краще добро, тим більшою працею окопалося, немов ровом. 
Хто праці не перейде, і до добра той не прийде  (Григорій Савич Сковорода).
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Виставка 
«Освіта та 

кар’єра-2010»

Прийміть щиро-
сердечні вітання з 
нагоди Міжнародного дня 
студентів! 

Студентські роки – 
прекрасна, неповторна пора 
вибору власної життєвої 
позиції, професійного виз-
начення, сміливих задумів 
та юнацьких мрій. Це - час 
щоденної сумлінної праці 
в лекційних аудиторіях та 
бібліотеках, справжньої 
дружби та першого кохання.

Сьогодні Ви здобу-
ваєте омріяний фах у 
престижному вищому 
навчальному закладі.

Майбутнє належить 
компетентним, ціле-
спрямованим, амбіт-
ним та сміливим 
особистостям. Саме ці 
якості допоможуть Вам 
реалізувати себе, знайти 
гідне місце в суспільстві, 
стати справжніми 
господарями своєї долі.

Дорогі студенти! Ми 
впевнені, що завдяки міцним 
знанням, умінню мріяти 
і втілювати задумане у 
життя Ви подолаєте всі 
перешкоди, підкоряючи нові 
вершини успіху.

Нехай палає вогонь 
творчості, й завзятості 
у Ваших серцях, а неви-
черпний потенціал й 
молодеча енергія спри-
яють розвитку України!

З повагою 
ректор ТНЕУ С. І. Юрій

Нещодавно у Києві 
відбулась виставка «Освіта 
та кар’ єра-2010» і « Освіта 
за кордоном». У виставці 
взяли участь делегації із 75 
вищих навчальних закладів 
України і 49 зарубіжних. 
Організаторами цьогорічної 
виставки виступили 
Міністерство освіти і 
науки України, а також 
товариство «Знання». 
Подія відбулася за підтримки 
посольства Канади, Ізраїлю, 
США та Франції.

Виставку відкрив 
міністр освіти і науки 
Дмитро Табачник, який 
відмітив, наскільки важ-
ливим є спілкування пред-
ставників вітчизняних 
навчальних закладів із 
зарубіжними колегами, 
і що співпраця з високо-
кваліфікованими фахів-
цями з-за кордону до-
поможе навчальним 
закладам досягти вищого 
професійного рівня. 

Тернопільщину на 
виставці представляв наш 
Університет. Відвідувачі мали 
змогу отримати вичерпну 
інформацію про наукову 
діяльність Університету, 
факультети, основні напрями 
підготовки; ознайомитись 
з новинками навчальної 
літератури... 

Доробок ТНЕУ був гідно 
оцінений. Університет 
нагороджено Дипломом за 
активну профорієнтаційну 
роботу серед молоді та 
Дипломом у номінації 
«Видання підручників та 
навчальних посібників нового 
покоління для профільних 
вищих навчальних закладів».

Відділ інформації та 
зв’язків з громадськістю 

В умовах змін, що відбуваються в органах державної влади, 
від їх кадрового апарату вимагається високий професіоналізм 
і відповідний рівень психологічної культури. Працівники 
державної служби виконують важливу посередницьку роль у 
системі відносин держави та громадянського суспільства і 
тим самим впливають на його розвиток. Динаміка сучасно-
го життя висуває нові вимоги до професійного навчання та 
підготовки державних службовців.

(Закінчення на 3 стор.)

Підготовка державних службовців 
до ефективної професійної 

діяльності

Шановні студенти!  

5-6 листопада 2010 року у 
місті Сопот (Польща) прохо-
див XI Кубок світу з армреслінгу 
серед професіоналів «Nemiroff 
World Cup 2010». Це один із 
найпрестижніших світових 
турнірів, у якому взяв участь 
Андрій Пушкар - тренер I 
категорії Центру фізичної куль-
тури і спорту ТНЕУ. Він змагав-
ся на праву руку і посів перше 
місце; а на ліву руку - поступив-
ся російському спортсмену Де-
нису Ципленкову і став другим. 

Пишаємося нашим ви-
пускником та бажаємо йому 
нових спортивних звершень!

10-12 листопада 2010 року в Тернопільському національному 
економічному університеті з робочим візитом   перебу-
вала делегація Карагандинського державного технічного 
університету (Республіка Казахстан). Між вищими навчальни-
ми закладами підписана угода про співпрацю, що передбачає 
спільну наукову діяльність, видання посібників, підручників. Цей 
проект допоможе студентам та викладачам набути досвіду у 
розвитку спільного підприємництва.

(Закінчення на 2 стор.)

Новий вектор міжнародної співпраці

                         Газета Тернопільського національного економічного університету

Вітаємо 
Андрія Пушкаря! 

Успішний захист докторської дисертації
25 листопада 2010 року у Дипломатичній академії 

України при МЗС України, на засіданні спеціалізованої 
вченої ради, успішно захистив докторську дисертацію 
на тему «Міжнародна дипломатія українських 
національних урядів у захисті державності 1917-1923 рр.» 
зі спеціальності 07.00.02 Всесвітня історія к.і.н., доцент 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності 
та українознавства ТНЕУ Ігор Дацків.

Щиро вітаємо Ігоря Богдановича  і бажаємо йому 
натхнення, творчої наснаги, наполегливості та нових 
здобутків на науковій ниві!

 Шляхи удосконалення державної 
служби пропонували учасники 

семінару в ТНЕУ
У нашому 

Університеті від-
бувся Міжнародний 
науково-практичний 
семінар «Удоскона-
лення функціональної 
діяльності державної 
служби як складової 
і н с т и т у ц і й н о г о 
з а б е з п е ч е н -
ня структурних 
т р а н с ф о р м а ц і й 
в суспільстві». 
Співорганізаторами заходу виступили – Головне управління 
державної служби України, ТНЕУ, Вроцлавський економічний 
університет (Польща), Управління державної служби Голов-
держслужби України в Тернопільській області, Тернопільський 
регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і організацій. 

(Закінчення на 3 стор.)



Якщо любиш прибуток, шукай його чесним шляхом. 
Тисяча на то перед тобою благословенних ремесел (Григорій Савич Сковорода).
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 НАШі ВітАННя!

Перший всеукраїнський 
конкурс видань назвав своїх 

переможців

Вчена рада Університету

У листопаді   святкували свій ювілей Ірина Йосипівна Гладій 
- завідувач кафедри міжнародного економічного партнерства; 
Володимир Володимирович Колінець - ст.викладач 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності 
та українознавства; Олена Іванівна Бабій - прибиральниця 
Калуського НКЦ; Марія Андріївна Галущак - бібліотекар 1 
кат.; Ярослава Василівна Шиманська - ст.лаборант кафедри 
економічної теорії; Микола Іванович Шинкарик - проректор з 
науково-педагогічної роботи; Михайло Семенович Пушкар - 
професор кафедри аудиту, ревізії та контролінгу; Михайлина 
Леонівна Шумка - доцент кафедри філософії та політології; 
Лідія Костянтинівна Перехрест - завідувач аспірантури;  
Галина Ярославівна Гладич - викладач кафедри німецької 
мови; Ольга Олексіївна Соколюк - ст.лаборант кафедри 
економічного аналізу і статистики; Марія Петрівна Скіп - 
керівник секретаріату ректорату.

Вітаємо ювілярів Університету і віншуємо:
Хай квітнуть дні яскравим буйноцвіттям
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти;
Щоб смутку й на порозі не було...
Веселка хай скраша літа прекрасні,
Нехай здійсняться мудрі із бажань!
Ми зичимо любові, миру,щастя
І здійснення всіх мрій і сподівань.

Конкретні справи

10 листопада 2010 р.  на засіданні Вченої ради Університету 
ректор ТНЕУ, д.е.н., професор С.І.Юрій вручив диплом док-
тора економічних наук Дем’янишину В.Г.;  подяку Донецького 
національного університету - Бричу В. Я. за активну співпрацю як 
члена спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03; поінформував членів 
Вченої ради про те, що АЕН України обрала Крисоватого А. І. 
академіком АЕН України зі спеціальності «Фінанси», а підручник А. 
Ф. Мельник «Державне управління» здобув перше місце у конкурсі 
«Краще навчальне видання у напрямку професійної підготовки» і 
надав слово  для привітання завідувачу кафедри менеджменту Ка-
рагандинського державного технічного університету к.е.н., доц. 
Давлєтбаєвій Назгуль Бакитівні.

 Далі Вчена рада затвердила правила прийому  ТНЕУ у 2011 
р.  та звіт відповідального секретаря доц. О.П.Адаміва про ро-
боту приймальної комісії у 2010 р.; перейменувала кафедру 
«Економіка підприємств» Нововолинського факультету у кафедру 
«Економіки та обліку підприємницької діяльності» (доп. професор 
Г.П.Журавель. доц. Р.С.Чорний); відрахувала з аспірантури за не-
виконання індивідуального плану роботи аспірантів 2-го року на-
вчання Алексєєву О.Ю., Люльку У.М., Солтиса В.В. (доп.доцент З.-
М.В.Задорожний); заслухала  звіт проф. Л.В.Гаврилюк-Єнсен, декана 
Україно-нідерландського факультету економіки та менеджмен-
ту про участь у Міжнародній конференції Європейської асоціації 
міжнародної освіти (м.Нант, Франція) та звіт проф. Б.Л.Луціва про 
участь у святкових заходах, приурочених 80-річчю Всеросійського 
заочного фінансово-економічного інституту (м.Москва); рекоменду-
вала до друку з присвоєнням грифу «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України» навчальні посібники «Теоретичні основи 
бухгалтерського обліку» (автори - В.Г.Мельник, А.Г.Богач), «Пла-
нування та прогнозування податкових надходжень» (автори - 
А.І.Крисоватий, А.Я.Кізима, В.В.Маслій); рекомендувала до друку 
монографію «Теорія і методика  професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників засобами інтерактивних технологій» доц.
кафедри соціальної роботи І.М.Мельничук; уточнила теми кан-
дидатських дисертацій; рекомендувала до друку збірник тез 
доповідей Міжнародної Науково-практичної конференції «Облік як 
інформативна система для економічної безпеки підприємств у 
конкурентному середовищі» (відбулася 25-26 листопада 2010 р.); 
рекомендувала до друку наукові журнали: «Вісник ТНЕУ» №4, 2010 
р.; «Світ фінансів» №4, 2010 р.; «Комп'ютинг» №4, 2010 р. (доп. до-
цент З.-М.В.Задорожний).

Вчена рада ТНЕУ розглянула й інші важливі для науки питання, 
а у конкурсних справах присвоїла вчене звання професора кафедри 
філософії та політології Т.В.Гончарук; доцента кафедри банківської 
справи О.О.Іващук; доцента кафедри економіки підприємств і 
корпорацій Н.З.Мачузі; доцента кафедри обліку і контролінгу в 
промисловості О.М.Кундеусу.

Ольга Блашків,
Вчений секретар ТНЕУ

Новий вектор міжнародної 
співпраці

Завідувач кафедри менеджменту Карагандинсь-
кого державного технічного університету, доцент 
Давледбаєва Назгуль (див. фото) взяла участь у розши-
реному засіданні вченої ради ТНЕУ, зустрілася з ректором 
університету, професором Юрієм С.І., проректором з на-
уково – педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), професо-
ром Луцівим Б. Л., проректором з наукової роботи, профе-
сором Задорожним З. В., начальником відділу міжнародного 
співробітництва, доцентом Стешин І. О.,   завідувачем 
кафедри менеджменту, професором Бричем В. Я.

Для студентів ФМБМ Давледбаєва Н.Б. презенту-
вала лекцію «Україна – Республіка Казахстан: вектори 
співпраці». Результативною була зустріч із викладаць-
ким колективом кафедри менеджменту. В рамках дого-
вору був розроблений план заходів щодо обміну викла-
дачами та студентами для навчання і стажування в 
університетах-партнерах.

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)

11 листопада в рамках XIII Міжнародної книжкової 
виставки-ярмарку «Книжковий світ – 2010» у Києві 
відбулося урочисте засідання з нагоди підведення 
підсумків Першого всеукраїнського конкурсу видань для 
вищих навчальних закладів «Університетська книга» та 
нагородження його переможців.

Перше місце у номінації «Краще навчальне видан-
ня з нових напрямів професійної підготовки» присвоєно 
підручнику «Державне управління» за редакцією професо-
ра А. Ф. Мельник (Київ, видавництво «Знання», 2009 рік).

Третє місце у номінації «Краще навчальне видання 
з економічних наук» присвоєно підручнику «Фінанси» за 
редакцією професора С. І. Юрія та професора В. М. Федо-
сова (Київ, видавництво «Знання», 2008 рік).

У Тернопільському національному 
економічному університеті 

представили екологічну політику ЄС 
Нещодавно в Університеті, за сприяння Інформаційного 

Центру Європейського Союзу   ТНЕУ, відбувся   
інформаційний захід «Екологічна та енергетична політика 
ЄС: виклики для України», організований  Представницт-
вом Європейського Союзу в Україні з метою привернути 
увагу громадськості до проблеми кліматичних змін, а та-
кож поінформувати про діяльність Європейського союзу 
щодо захисту навколишнього середовища і впровадження 
Кіотського протоколу.

Організатори запропонували студентам 
відкриту лекцію експертів ЄС з питань європейської 
природоохоронної політики. Перед аудиторією висту-
пив Олексій Кокорін - ключовий експерт проекту ЄС 
«Підтримка імплементації Кіотського протоколу» .

Зустріч викликала жваву дискусію щодо екологічних 
ініціатив з подолання кліматичних змін за участю 
студентів, експертів, представників громадських 
екологічних організацій та органів влади.
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Учення - світло, а невчення - тьма. Діло майстра боїться, 
і коли селянин не вміє володіти плугом - хліб не вродиться (Суворов Олександр Васильович).

В роботі науково-практичного семінару 
взяли участь понад 200 учасників – 
службовці органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 
керівники органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, 
координатори магістратур державної 
служби, науковці НАДУ при Президентові 
України та вищих навчальних закладів 
України, професорсько-викладацький 
склад ТНЕУ, докторанти та аспіранти 
вищих навчальних закладів Тернополя, 
Києва, Одеси, Харкова, Чернівців, 
Вроцлава (Польща), слухачі магістратури 
за спеціальністю «Державна служба». 
Зокрема, з науковцями дискутували 
директор адміністративно-фінансового 
департаменту Головного управління 
державної служби України Ігор 
Яремчук, від органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування 
Тернопільщини —заступник голови 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації, к.е.н., доцент Андрій Фліссак; 
виконуючий обов’язки міського голови 
Тернополя  Леонід Бицюра; начальник 
управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації Іван 
Запорожан; начальник регіонального 
відділення Фонду державного майна 
України в Тернопільській області Михайло 
Шкільняк; начальник Тернопільського 
обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 
Іван Курницький; начальник Головного 
управління статистики у Тернопільській 
області Володимир Кирич. 

Метою науково-практичного семінару 
стало вироблення рекомендацій 
щодо удосконалення функціональної 
діяльності державної служби в контексті 
інституціоналізації структурних 
трансформацій в суспільстві та 
приведення її у відповідність до стандартів 
Європейського Союзу. Науковий семінар 
працював в режимі: пленарних засідань; 
засідань проблемних груп з проведення 
тренінгів, в рамках яких відпрацьовано 
методики стратегічного планування 
економічного розвитку територіальних 
громад, розробки статуту міста, 
впровадження систем управління якістю 
в діяльність органів державної влади 
та місцевого самоврядування; виїзного 
ознайомлення з діяльністю місцевих 
органів державної виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування 
Тернопільської області. 

Робота науково-практичного 
семінару ще раз підтвердила те, що 
ТНЕУ є одним з провідних наукових, 
методичних та координаційних центрів з 
вироблення практичних пропозицій щодо 
удосконалення державного управління в 
Україні.

Алла Мельник, 
доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри 
державного і муніципального управління 

ТНЕУ

Міжнародні семінари

29 жовтня 2010 року в 
Тернопільському національному 
економічному університеті відбувся 
круглий стіл: «Підготовка державних 
службовців до ефективної професійної 
діяльності». У заході взяли участь 
керівники Управління державної 
служби Головдержслужби України в 
Тернопільській області; керівники струк-
турних підрозділів ТНЕУ та факуль-
тету  довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки;  представники 
Тернопільського Центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій; викладачі кафедри психологічних та педагогічних дисциплін 
і кафедри філософії та політології, а також слухачі магістратури спеціальності 
«Державна служба».

Відкриваючи роботу круглого столу, завідувач кафедри психологічних і 
педагогічних дисциплін, д.п.н., професор Вихрущ А.В. зазначив, що визначена 
тема обговорення набуває особливої актуальності й гостроти в контексті 
змін парадигми суспільного розвитку, культури і духовно-моральних орієнтирів 
країни. І в цьому аспекті привертає увагу розгляд такого важливого явища як 
професійна підготовка працівників Державної служби. Проректор з науково-
педагогічної роботи ТНЕУ Шинкарик М. І. зауважив, що одним з пріоритетних 
напрямів соціально-економічного розвитку України є якісний розвиток системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 
Суспільство і держава потребують підготовки нової генерації і підвищення 
кваліфікації вже працюючих керівників і фахівців органів державної влади та 
місцевого самоврядування, формування реального та перспективного резерву 
їх кадрів, щоб своєчасно були підготовлені фахівці для заміщення нових посад, у 
тому числі в нових структурах державного апарату, щоб покращувалась якість 
та підвищувалась ефективність управлінського процесу. Заступник голови 
Тернопільської ОДА, к.е.н., доцент Фліссак А.А. акцентував увагу на значенні, 
функціях та формах підвищення професійної кваліфікації працівників Державної 
служби, здійснив порівняльний аналіз підготовки державних службовців України, 
Німеччини, Японії. На важливості фахової підготовки державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування як основного завдання кадрової політики 
наголосив і завідувач магістратури факультету довузівської, післядипломної та 
магістерської підготовки, к.е.н., доцент Шашкевич О.Л. 

У ході роботи круглого столу також були розглянуті актуальні питан-
ня мотивації підвищення кваліфікації держслужбовців, впровадження належної 
психологічної підготовки для створення позитивного професійного іміджу. Голов-
ний спеціаліст-юрисконсульт  Управління державної служби Головного управління 
державної служби України в Тернопільській  області Мацьків С. Б. розповів про 
результати проведення щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий держав-
ний службовець». Заступник директора Тернопільського регіонального Цен-
тру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
і організацій Лоза Р.Р. зосередився на аналізі основних проблем, які стоять на 
заваді кваліфікованої підготовки фахівців, а також виокремив основні умови 
підвищення ефективності професійної діяльності працівників держслужб. Го-
ловною метою виступу завідувача кафедри психологічних та педагогічних 
дисциплін, д.п.н., професора Вихруща А.В. було виокремлення закономірностей 
успішної професійної діяльності. На думку доктора медичних наук, професо-
ра Бакалюка О.Й., мотиваційний аспект трудової діяльності держслужбовця 
має визначальне значення у професійному становленні. Завідувач лабораторії 
моніторингу якості освітньої діяльності, д.п.н., професор Щербяк Ю.А. опри-
люднив результати проведеного моніторингу серед студентів ТНЕУ на пред-
мет якості  навчального процесу. Філософські засади управлінської діяльності 
глибоко пояснила доцент кафедри філософії та політології, к.ф.н. Гнасевич Н.В. 
На необхідності профілактики професійного вигорання, виокремленні груп ри-
зику та протіканні небезпечного симптому емоційного виснаження наголосила 
к.і.н., доцент Корман М.М. Про створення вдалого іміджу державного службовця, 
виокремлення основних складових іміджевих характеристик розповіла доцент 
кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, к.п.н. Мудрак М.А. Причини, 
динаміку, наслідки конфліктних ситуацій  та управління ними у своїй доповіді 
проаналізував ст. викладач кафедри філософії та політології, к.і.н. Чигур Р.Ю.

Присутні також мали можливість насолодитися дивовижною мелодією 
чарівного співу чоловічого вокального квартету Тернопільської обласної 
філармонії «Акорд». У залі панувала дивовижна аура духовного збагачення та 
морального піднесення. У серці кожного залишилася частинка того високого ми-
стецтва, подарованого талановитими виконавцями. 

Надіємося, що зусилля учасників цього круглого столу, усі пропозиції та 
рекомендації щодо фахової підготовки держслужбовців будуть враховані та 
втілені в життя.

Оксана Коваль, старший викладач
 кафедри психологічних та педагогічних дисциплін 

Підготовка державних службовців до 
ефективної професійної діяльності

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)

 Шляхи удосконалення 
державної служби 

пропонували учасники 
семінару в ТНЕУ

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)
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На книжкову полицю

Ті, у кого ми вчимося, правильно називаються нашими учителями, 
але не всякий, хто вчить нас, заслуговує це ім’я (Гете Йоган Вольфганг).

Інвестиційна політика 
банків 

 - навчальний посібник, авторами 
якого є Луців Б. Л., Тимків А. О., 

вийшов друком у видавництві ТНЕУ 
«Економічна думка».

Навчальний посібник рекомендований  
Міністерством освіти і науки України для 
студентів вищих навчальних закладів  

 Навчальний посібник “Інвестиційна 
політика банків” має на меті зорієнтувати 
студентів на глибоке вивчення та ґрунтовне 
освоєння основних засад формування 
інвестиційної політики банками України. 
Саме таким чином студенти набудуть 
певних знань із основ організації політики 
у сфері інвестиційної діяльності фінансово-
кредитних установ. Структура матеріалу 
навчального посібника забезпечує 
успішність реалізації поставлених завдань 
у навчальному процесі, оскільки охоплює 
перспективні напрямки підвищення 
активності банків на інвестиційному 
ринку в умовах гострої конкуренції та 
модернізації економічних відносин. Виклад 
матеріалу у навчальному посібнику логічно 
структуровано та доповнено схемами і 
рисунками, що дозволяє досить легко 
засвоїти основні положення згідно вимог 
навчального процесу.

Для студентів, слухачів магістратури, 
аспірантів, науковців, практикуючих 
банківських працівників.

 Рецензенти: Дзюблюк О. В., д.е.н., 
професор, завідувач кафедри банківської 
справи ТНЕУ;

Кузнєцова А. Я., д.е.н., професор, 
проректор з наукової роботи Університету 
банківської справи Національного 
банку України; Івашків Р. Г., керуючий 
Тернопільською філею «Форум – Commerz-
bank Group».

Відповідальний за випуск Тиркало 
Р. І., доцент, к.е.н, завідувач кафедри 
банківського менеджменту та обліку ТНЕУ. 

Ювілеї...
П’ятирічний 

ювілей підготовчого 
відділення для 

іноземних громадян 
ТНЕУ 

 Підготовче відділення для іноземних 
громадян – один із наймолодших 
структурних підрозділів Тернопільського 
національного економічного університету, 
створений 9 листопада 2005 року відповідно 
до наказу №138. 

П’ятирічний ювілей відділення 
збігається з Днем української писемності 
та мовлення, що є символічним, адже 
всі предмети для іноземних студентів 
викладаються українською мовою. 

За п’ять років досягнуто чимало. Серед 
здобутків – вагомі успіхи в навчально-
методичній роботі, проведення двох 
Всеукраїнських олімпіад з української мови 
як іноземної. Навчаються на підготовчому 
відділенні студенти з Нігерії, Гани, Індії, 
Азербайджану, Конго, Кенії, Габону, 
Пакистану. 

Колектив підготовчого відділення 
для іноземних громадян вітає викладачів, 
слухачів та випускників із першим 
спільним ювілеєм та бажає успіхів, 
наснаги та подальших вагомих здобутків!

Дорогі друзі! Шановне студентство!
Вітаємо майбутніх, теперішніх і вічних студентів. Усіх, кому життя дало море 

енергії, фантазії та сміливості бути молодим - любити життя, придумувати життя і 
будувати життя - від душі вітаємо. Тому що знання - це не тільки сила, але й радість, 
і головна надія суспільства. Знання - ключ до безкрайнього, єдиного, дружнього 
світу, бо ж „Не моря розділяють народи, а невігластво”. І той, хто долає незнання, не 
просто отримує кар’єрні перспективи або стає високонкурентним на ринку праці. Він 
стає головною цінністю суспільства. 

Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому в цей 
святковий день зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх 
добрих починаннях, здійснення усіх юначих мрій і життєвих планів. Нехай ваші 
молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю.

 З найкращими побажаннями всім студентам
голова Студентського наукового товариства Андрій Бобанич

17 листопада відзначається Міжнародний день студента – свято 
активних, ініціативних, впевнених у своїх силах людей!                                                                                                                     

На світлині - зустріч Ради молодих вчених із проректором з наукової 
роботи, доктором економічних наук Михайлом Задорожним

Стажування у Польщі
Щороку в Тернопільському 

національному економічному університеті 
в організовується набір в Школу польського 
і європейського права, яка  діє в рамках 
співробітництва між  Тернопільським 
національним економічним університетом 
(Україна) та Ягеллонським Університетом 
(м. Краків, Польща).

Школа польського і європейського 
права при Тернопільському 
національному економічному університеті 
працює ще з 1999 року. Лекції у Школі 
читають польською мовою викладачі, 
запрошені з Ягеллонського Університету. 
Увесь цикл занять Школи, що складається 
з курсу правничої польської мови, а 
також власне правничих предметів, 
триває один академічний рік. Студенти 
вивчають вибрані галузі польського та 
європейського права, особливу увагу 
приділивши господарському праву. Така 
Школа існує з 2008р й у Львові, але 
специфікою Школи в Тернополі є участь 
у ній не лише майбутніх правників, але 
й студентів з економічних напрямків. 
Кращим випускникам Школи пропонують 
стипендію для проходження стажування 
в престижних польських юридичних 
об’єднаннях, адвокатських конторах та 
державних установах (м. Варшава, м. 
Краків, м. Жешув).

Цього року мені та ще вісьмом 
випускникам Школи польського і 
європейського права було запропоновано 
стипендію для проходження стажування 
у Польщі. Ми із Мартою Мигаль, Любою 
Олійник, Олею Савіцькою та Петром 
Федчаком працювали, та один день в 

тиждень відвідували судові засідання у 
Районному Суді м. Жешува. 

Значно  сприяло нам у вивченні польської 
розмовної мови те, що стажування ми 
проходили у різних адвокатських конторах 
по одному. Також дізналися багато нової 
корисної інформації, побачили сам процес 
адвокатської діяльності, ознайомилися із 
різноманітними юридичними документами, 
судовими справами, а також отримали 
масу вражень та позитиву від цієї 
вересневої практики. Особисто я проходила 
стажування в адвокатській канцелярії 
Гжегожа Барана, який,  незважаючи на свою 
зайнятість, завжди пояснював незрозумілі 
для мене речі.

Окрім роботи, ми ще й активно 
відпочивали. Поїздки у м. Краків, 
спільні походи на speedway – один із 
видів мотоциклетного спорту, у боулінг, 
кафе, клуби, прогулянки… А ці походи 
в брендові бутіки могли звести з розуму 
будь-яку дівчину… і змусити її витратити 
всі гроші… 

Поляки намагалися зробити все 
для того, щоб нам було комфортно та 
не нудно! І мушу зазначити, що їм це 
вдалося. Повернувшись додому, я ще 
досі сумую за galeriamy (бутіками), за 
Жешувом, його вуличками, новими 
друзями і Польщею загалом.  Але тішу 
себе думкою, що знайшла багато нових 
друзів з різних куточків світу, з якими 
охоче контактую, отримала неоціненний 
досвід роботи в юридичній сфері в умовах 
іншої країни і, звичайно, поліпшила свої 
знання з польської мови. 

Христина Лендюк 
(студентка ПР-33, ЮФ ТНЕУ)
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Труднощі зростають в міру наближення до цілі. Та нехай кожен здійснює свій шлях подібно до зірок 
спокійно, не кваплячись, але безперервно прагнучи до наміченої цілі  (Гете Йоган Вольфганг).

Рада молодих вчених постійно 
шукає та впроваджує інноваційні форми 
організації наукового процесу. Так, 
для розширення спектру залучення 
молодих вчених до обговорення та 
пошуку шляхів вирішення злободенних 
проблем сьогодення Рада молодих 
вчених в 2010 році продовжила практику 
проведення Міжнародних наукових 
конференції «Розвиток України в XXI 
столітті: економічні, соціальні, екологічні, 
гуманітарні та правові проблеми» в 
інтернет-режимі. Інтерент-портал цієї 
конференції iconf.org.ua вже відвідало 
понад 25 тисяч науковців з 30 країн світу, 
зокрема з Росії, Китаю, США, Австралії, 
Польщі, Німеччини, Канади, Франції, 
Чехії, Греції, Туреччини. 

Цьогоріч проведено три інтернет-
конференції, безпосередньо в роботі 
яких взяло участь понад 700 науковців. 

Проведення таких наукових заходів 
свідчить про формування єдиного 
світового наукового простору, зростання 
мобільності наукового спілкування. 
Учасниками міжнародної наукової 
дискусії може стати кожен, хто збагне, 
що без здобуття нових знань, які 
є передумовою наукового пошуку, 
забезпечити особисте зростання й 
процвітання рідної країни неможливо. 

Зараз ведеться активна робота до 
підготовки Восьмої Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених 
«Економічний і соціальний розвиток 
України в ХХІ столітті: національна 
ідентичність та тенденції глобалізації», 
яка має відбутися 24-25 лютого 2010 
року. Окрім традиційних учасників з 
Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Латвії, 
Росії, Польщі та США очікується приїзд 
молодих науковців з Австрії, Німеччини, 
Казахстану, Данії та Нідерландів. 

Незвичним планується формат 
конференції: другий день її роботи буде 
присвячено проведенню майстер-класів 
лідерів успішних фірм, громадських 
організацій з Польщі та України в різних 
сферах економічної діяльності.  

Ми переконані, що робота 
згуртованої команди Ради молодих 
вчених за всебічної підтримки 
керівництва Університету дозволить 
надати нового звучання щорічному 
міжнародному святу молодіжної науки 
в Тернопільському національному 
економічному університеті. 

Прес-служба Ради молодих вчених 

Дорогі студенти! 
Молода наука в ТНЕУ: 

пошук інноваційних 
форм діяльності

На світлині - 
Засідання Ради молодих вчених

17 листопада — Міжнародний день студента!

Студентські роки — прекрасний час юності, любові, дружби, молодечого запалу 
і сміливих планів. У цей період накопичуються знання та досвід. Тернопільський 
національний економічний університет сьогодні можна по праву назвати студентським 
центром, оскільки саме тут найбільше молодих людей здобуває вищу освіту. Тому 
ви, дорогі студенти, є тим колосальним потенціалом, який допоможе процвітанню 
рідного краю. Переконані, що сплине незначний час і ваш досвід та професіоналізм 
визначатимуть долю всієї держави.

Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб студенти, майбутні 
висококваліфіковані фахівці, могли вже зараз реалізовувати свої плани, застосовувати 
знання на практиці і мали захист з боку профспілок.

Бажаємо вам примножувати свою енергію, мати успіхи в навчанні, генерувати 
творчі ідеї, розвиватися гармонійно і всебічно. Нехай ваші мудрі рішення, невичерпний 
оптимізм, впевненість у власних силах допоможуть реалізувати всі задуми!

 Микола Стадницький, 
голова профспілкового комітету студентів ТНЕУ

17 листопада студентська молодь 
Тернопільського національного 
економічного університету  гучно 
відсвяткувала Міжнародний день 
студента. Цього дня пройшов гала-
концерт  та підбиття підсумків 
ХХI фестивалю - конкурсу творчо 
обдарованої молоді університету 
«Студентська ліра 2010».        

Традиційно змагання тривало три дні 
і участь у ньому брали творчі колективи 
першокурсників усіх факультетів.  Актова 
зала не могла помістити усіх бажаючих 
переглянути гала-концерт. Кожен 
факультет, більше місяця готувався до 
виступу, адже  на переможців очікували 
кубки, дипломи, грошові премії від ректора 
університету С. І. Юрія, пам’ятні та солодкі 
подарунки від первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ. 

  Компетентне журі у складі методиста 
Тернопільського обласного методичного 
центру народної творчості Івана 
Виспінського, методиста Тернопільського 
обласного методичного центру народної 
творчості Ліни Горбунової, журналіста 
Тернопільської обласної державної 
телекомпанії Олени Герасименко, 
учасника гурта «Д.Край» - Сергія 
Лещука та тернопільської співачки 
Оксани Корзун. визначило найкращих: 
перше місце здобув  творчий колектив 
факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій, друге місце - факультет 
фінансів, а третє між собою поділили 
факультети банківського бізнесу та 
економіки і управління. 

"Студентська ліра-2010" назвала переможців 

25 листопада студенти  ТНЕУ зустрілися із представниками громадських 
молодіжних організації  м. Тернополя та області: ТОМО «Молода Просвіта», 
національна скаутська організація України «Пласт», «Молодіжний націоналістичний 
конгрес», а також органами студентського самоврядування: університетською радою 
студентів, первинною профспілковою організацією студентів. Презентували себе 
військово-патріотичний клуб ТНЕУ та історичний клуб нашого університету. Також 
цікавими були виступи обласного спортивно-туристичного клубу та клубу активного 
відпочинку «Файні Мандри». Учасники зустрічі розповіли присутнім  про діяльність 
своїх організацій, супроводжуючи розповіді  цікавими фото та відеопрезентаціями. 
Тож  інформація, надана студентам, допоможе урізноманітнити їхнє дозвілля, 
зайняти активну громадську позицію та реалізувати себе. 

На завершення зустрічі було підбито підсумки конкурсу інформаційно-
просвітницького матеріалу «Молодь проти алкоголізму». Усі учасники були відзначені 
грамотами, а переможці отримали пам’ятні подарунки від первинної профспілкової 
організації студентів ТНЕУ. Отже,  ІІІ місце здобула робота студентів групи МЕ-43 
(ФМБМ), ІІ місце отримала робота студентів Роксолани Януш, Надії Бобчук, Надії 
Кравець (ФАЕМ) та відеоробота Тараса Лозовича (ФКІТ).

Переможцями  конкурсу стали: Руслана Гинда (ФОА) та Юлія Пилипчик (ФКІТ).
Підготувала Оксана Балуцька

Зустріч студентів тНЕУ з громадськими 
молодіжними організаціями



Обов’язок! Ти - величне, велике слово. 
Це іменно те велике, що возвеличує людину над самою собою (Кант Іммануїл).
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Фіскальна політика та кризова 
економіка: 

стан та напрями вирішення існуючих проблем
Н ау к о в и й  г у р -

т о к  к а ф е д р и 
податків і фіскальної 
п ол і т и к и  « П о д а -
тковий аналітик» 
провів  17.11.2020 
р. круглий стіл на 
тему: «Інвестиційна 
т а  і н н о в а ц і й н а 
спрямованість Про-
екту Податкового 
кодексу України», на 
якому було розглянуто актуальні питання інноваційної та 
інвестиційної спрямованості Проекту Податкового кодексу 
України. 

У порядку денно-
му було виділено 6 
дискусійних напрямків. 
П’ятикурсник Угрин 
Володимир  гово -
р и в  п р о  « О ц і н к у 
інвестиційної компо-
ненти та інноваційної 
складової Проекту 
Податкового кодексу 
України» та окрес-
лив інструменти, 

що дають можливість залучити стимулюючий потенціал 
податкової системи, основні переваги та недоліки Проекту 
Податкового кодексу України, а також його пріоритетні 
галузі, провів порівняльний аналіз податкових пільг Європи 
та України. Студентка 4 курсу Дворян Іванна проаналізувала 
«Інноваційно-інвестиційну спрямованість оподаткування 
доданої вартості в Проекті Податкового кодексу України»,  
окреслила основні критерії і принципи податку на додану 
вартість, порівняла пільги України та закордонних країн 
відповідно до Проекту Податкового кодексу. Другокурсниця 
Ковалик Тетяна розповіла про «Інструменти активізації 
інвестиційної та інноваційної політики в системі оподатку-
вання прибутку підприємств» та проаналізувала інвестиційну 
активність промислових підприємств України протягом 
2005 – 2009 років, а також визначила інструменти активізації 
інвестиційної та інноваційної політики у системі оподаткуван-
ня прибутку підприємств. У своєму виступі на тему: «Податок 
з доходів фізичних осіб в контексті сприяння внутрішнім та 
зовнішнім інвестиціям» студентка 5 курсу Циганюк Юлія дала 
оцінку інвестиційній спрямованості податку з доходів фізичних 
осіб у Проекті Податкового кодексу України, порівняла досвід 
податкового стимулювання громадян закордоном та в Україні, 
внесла пропозиції щодо оподаткування депозитів відповідно до 
нового податкового законодавства. У доповіді: «Особливості 
функціонування спеціальних податкових режимів та ре-
сурсного оподаткування як засобів реалізації інвестиційної 
та інноваційної політик» студент 4 курсу Мацьків Олесь 
проаналізував спрощену систему оподаткування шляхом 
порівняння діючих нормативно-правових актів із нормами Про-
екту Податкового кодексу України, порівняв види спеціальних 
податкових режимів України із спеціальними режимами країн  
СНД. Студентка 4 курсу Новосад Ірина охарактеризувала 
«Зарубіжний досвід податкового стимулювання інновацій та 
інвестицій» та окреслила основні види податкового стиму-
лювання з використанням пільг у країнах Німеччини, Франції, 
Канади, США й інших високорозвинутих країнах світу.

У  з а к л юч н о м у 
слов і  перший за-
ступник начальни-
ка Тернопільської 
об’єднаної державної 
податкової інспекції 
В і к т о р  С о л т и с 
проаналізував кожну 
доповідь з практичної 
точки зору і висловив 
свою думку з приводу 
прийняття Податко-
вого кодексу України.

23 листопада 2010 
року кафедра податків 
і фіскальної політики  
провела круглий стіл 
тему:  «Фіскальна 
політика та кризова 
економіка: стан та 
напрями вирішення 
існуючих проблем», 
де було розглянуто 
актуальні питання 
сучасної економічної 
кризи, дій уряду 
щодо фіскальної 

політики.  Студенти підготували 11 доповідей стосовно характерних 
особливостей фіскальної політики за умов економічної кризи. 
Зокрема, Ольга Кульчак зробила «Оцінку ефективності сучасної 
фіскальної політики України»  й окреслила загальні риси та тенденції 
фіскальної політики, відзначивши неефективні соціально-економічні 
наслідки прийняття фіскальних рішень.

Наступні дві доповідачки зосередили свою увагу на 
найважливішому інструменті фіскальної політики – податковому 
регулюванню. І Зоряна Піщатіна, доповідаючи про «Вектори 
реформування податкового інструменту фіскальної політики», і 
Тетяна Стаднік, характеризуючи «Податкове регулювання як дієвий 
інструмент антикризової фіскальної політики», - собливу увагу 
приділили проекту Податкового кодексу, його перевагам та недолікам 
у порівнянні з чинним податковим законодавством. А Михайло 
Пискур, доповідаючи про «Використання видаткового інструменту 
фіскальної політики за умов економічної кризи», торкнувся важливого 
питання раціонального використання державних видатків.

Юля  Рудницька звернула увагу на «Актуальні питання 
політики державних закупівель в сучасних економічних умовах», 
проаналізувавши механізм та різновиди торгів, та відзначивши 
основних замовників державних замовлень в Україні.

Марія Ласій та Наталя Гнип свої дослідження спрямували на 
вивчення ефективності окремих складових системи оподаткування 
– місцевого оподаткування та податку з доходів фізичних осіб та 
відзначили перевагу децентралізації податкових ресурсів в контексті 
регіонального розвитку України.  

Надія Михальчук дослідила цікаву проблематику використання 
податкового кредитування як стимулюючого інструменту фіскальної 
політики.  З її виступу було зрозуміло, що потенціал даного 
інструменту в Україні майже не використовується.

Ірина Новосад зосередила свою увагу на боргових зобов’язаннях, 
проаналізувавши ефективність вітчизняного використання даного 
інструменту в контексті світового досвіду.

Зважаючи на євроінтеграційну спрямованість України, цікаво було 
почути доповідь Євгена Тесленка про «Використання нетарифних 
інструментів регулювання зовнішньої торгівлі за умов економічної 
кризи». Нетарифне регулювання є основними інструментом впливу 
розвинутих держав на зовнішньоекономічні операції і Євген вміло 
відзначив відмінності вітчизняного регулювання до і після вступу в 
Світову організацію торгівлі.

Цікаву доповідь підготувала Марія Скворцова на тему: «Політичні 
проблеми у сучасній фіскальній політиці». Провівши моніторинг 
завдань основних політичних сил України у сфері фіскальної політики 
та на основі ретроспективного аналізу доповідачка відмітила рівень 
їх виконання.

У роботі круглого столу взяв участь начальник відділу масово-
роз’яснювальної роботи та звернення громадян Державної податкової 
адміністрації у Тернопільській області Михайло Монастирський, 
який висловив свою практичну точку зору щодо останніх подій у 
фіскальній політиці, змін в оподаткуванні, а також досконалості 
податкового адміністрування.

З а в і д у в а ч 
кафедри податків та 
фіскальної політики, 
д.е.н., професор 
Андрій Крисоватий 
систематизував існуючі 
проблеми фіскальної 
політики, трактував 
думку науковців щодо 
останніх реформ в сфері 
фіскальної політики та 
оподаткування.

Вісті з кафедри податків та фіскальної політики
«Податковий аналітик» 

про Податковий Кодекс України 
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Коли на світі з’являється правдивий геній, то впізнати його можна хоча би по тому, що усі 
тупоголові об’єднуються у боротьбі проти нього (Свіфт Джонатан).

таїна Державного архіву тернопілля
Побувати в 

головній архівній 
установі Тернопіль-
щини – Державному 
архіві Тернопільської 
області, де збе-
рігаються і систе-
матизуються доку-
ментальні джерела 
та матеріали, ми 
мріяли давно. Нашу 
мрію допомогла 
втілити куратор - 
викладач кафедри 
податків і фіскальної 
політики Галина Василевська. Переступивши разом з нею поріг 
Державного архіву, ми відчули дух старовини, атмосферу цінного, 
незабутнього…

Працівники архіву охоче продемонстрували нам виставки, 
присвячені демократичним традиціям, козацькому краю та 
мальовничому містечку Бучачу. Розповідь про демократичні 
традиції дала можливість уявити розвиток нашої Української 
держави під впливом інших народів, культур, адже саме територія 
України служила домівкою для багатьох цивілізацій, а тривалий 
бездержавний період спричинив розвиток своєрідних політичних 
традицій. Цікавими для нас стали друковані видання, які 
відображають демократичний процес розвитку України. Зокрема 
представлена діяльність творця першої Конституції України – 
Пилипа Орлика у книгах: Пилип Орлик. Конституція, маніфести 
та літературна спадщина та Перша конституція України гетьмана 
Пилипа Орлика 1720 р., стародрук під назвою: «Права конституційні 
та привілеї королівства Польського і Великого Князівства 
Литовського 1347-1739 рр.» , а також Звід законів Української УСС, 
Хронологічні зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, 
постанов і розпоряджень уряду УРСР.

Виставка під назвою «За свій рідний край, за козацький звичай» 
дала змогу ознайомитись нам із архівними матеріалами, що 
висвітлюють національно-визвольну боротьбу бійців Української 
Повстанської Армії. Цікавим був фотоальбом про повстанців – 
воїнів УПА, які діяли на території Чортківського, Гусятинського, 
Теребовлянського районів.

Бучач – град над Стрипою-рікою – відомий своїми світлинами: 
Церквою Покрови Пресвятої Богородиці, збудованої у 1764 р., 
Костелом Успіння Пресвятої Богородиці, збудованим у 1763 
р., Монастирем Отців Василіян Чесного Хреста Господнього, 
збудованого в 1712 р., Церкву св. Миколая, а також роботами 
скульптора Іоана Пінзеля, які прикрашають міську Ратушу (кам’ яні 
скульптури й горельєфи на фасаді будівлі), монастир Господнього 
чину св. Василія Великого, парафіяльний костел, дорожні фігури св. 
Іоана та св. Анни.

Працівники архіву дозволили нам подивитися, як зберігаються 
дорогоцінні матеріали нашої історії. Зайшовши у спеціально 
відведену кімнату, ми побачили тисячі коробок, у яких містяться 
сотні документів.

Проте, нема сформованої електронної бази обліку цих 
документів, і кожен працівник повинен знати, де ж саме, у якому 
ящику знаходиться даний документ. Помилок у такій роботі бути не 
може, оскільки це призведе до загублення матеріалів. 

Напевно, кожен із нас зрозумів, як насправді важливо бути 
кваліфікованим фахівцем у даній професії зокрема, й взагалі у 
кожній справі життя.

Студенти групи Фмо-41 ФФ ТНЕУ

Історія органічно пов’язана з пам’яттю, яка долає невпинний час, 
долає забуття. В цьому непересічна культурна значимість пам’яті. 
Безпам’ятство — це невдячність перед минулим і безвідповідальність 
перед майбутнім. Щоб не помилятися в майбутньому, ми повинні 
пам’ятати про свої помилки в минулому.

Хоча б частково подолати своє примусове безпам’ ятство українці 
отримали змогу лише з початком горбачовської «відлиги» в у другій 
половині 1980-х років, розпадом Радянського Союзу та створенням 
власної держави. Тоді й почали відкриватися факти недалекого 
спільного минулого, які так старанно приховувалися владою. Однією 
з таких трагічних сторінок стала правда про голодомори. Важливим 
моментом в цьому питанні стала певна підтримка з боку владних 
структур української держави. У 2003 році Верховна Рада назвала, а у 
2006 – офіційно визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Офіційне відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 
встановлювалося Указом Президента України Л. Кучми №1310/98 
від 26 листопада 1998 року як «День пам’яті жертв голодоморів». 
Указом Кучми №1181/2000 від 31 жовтня 2000 року встановлювалася 
назва «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій». 
Указом Кучми №797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася 
назва «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій». 
Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 
називається «День пам’яті жертв голодоморів» і повинен відзначатися 
щороку у четверту суботу листопада».

У XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923 
рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр., проте Голодомор 1932-33 рр. був 
наймасовішим і найжорстокішим Розпочався голодомор наприкінці 
літа 1932-го, свого піку досяг навесні 1933-го і завершився на початку 
літа. Головною причиною Голодомору історики називають політику 
тоталітарного сталінського режиму щодо українців. Коли люди 
голодували, влада не лише не припинила примусове відбирання їжі. 
Навіть не приймала допомогу інших країн, а навпаки - кинула всі 
сили на те, щоби ізолювати голодні райони. 

За даними істориків, у 1932-33 роках жертвами голоду в Україні, 
за різними оцінками, стали від 4 до 10 млн. людей. Це означає, що в 
ті трагічні роки Україна не долічилася від 10 до 25% свого населення, 
втрачаючи його по 25 тисяч людей в день, по тисячі — на годину, 
по 17 — щохвилини. Найбільше постраждали тодішня Харківська  і 
Київська області. На них припадає більше половини усіх загиблих. 

Страшну правду про Голодомор відкривають для себе не лише 
українці. Наразі парламенти чотирнадцяти держав визнали Голодомор 
1932-1933 років геноцидом українського народу. На пострадянському 
просторі такі рішення ухвалили законодавці Грузії, Естонії, Литви та 
Латвії. Так само однозначно висловилися Польща й Угорщина, Канада та 
США. Заяви про геноцид українців підтримали парламентарі Австралії, 
Еквадору, Колумбії, Мексики, Перу та Параґваю. Законодавці Аргентини, 
Бразилії, Словаччини, Чехії та Чилі засудили злочин, але так і не 
спромоглися назвати його геноцидом. Ще деякі країни висловили своє 
ставлення до Голодомору на муніципальному та регіональному рівнях. 
ЮНЕСКО, ОБСЄ, Європарламент та Організація Об’єднаних націй також 
засудили цей злочин проти українців. Але уникнули терміну “геноцид”. 
Такі рішення - результат жорсткої позиції Росії. Російська Федерація, яка 
представляє себе на світовій політичній арені спадкоємцем Радянського 
Союзу, відмовляється визнавати Голодомор 1932-1933 років.

22 травня 2009 року Служба Безпеки України порушила кримінальну 
справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 442 
Кримінального кодексу України по факту здійснення Геноциду в Україні 
у 1932-1933 роках, від якого загинули мільйони людей. У листопаді 
було названо звинувачених по справі, першим з яких фігурував Йосиф 
Сталін. 5 січня 2010 року президент України В. Ющенко заявив, що 
Генеральна прокуратура України передала справу до суду. 12 січня 2010 
року Київський Апеляційний суд почав розгляд справи. Суд визнав, що 
Й. Сталін, В. Молотов, Л. Каганович, П. Постишев, С. Косіор, В. Чубар 
та М. Хатаєвич – тогочасні керівники СРСР і УРСР, вчинили злочин 
геноциду, передбачений частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу 
України (геноцид), який відповідно до Конвенції ООН від 26 листопада 
1968 року не має терміну давності, та закрив кримінальну справу на 
підставі пункту 8 частини 1 статті 6 Кримінально-процесуального 
кодексу України, у зв’язку з їхньою смертю.

Ще живі люди, котрі пам’ятають голодомор і можуть розповісти 
про нього. Ще зберігається шанс засвоїти урок історії не за 
підручниками, а через безпосередній контакт із живими свідками. 
Але з кожним днем події голодомору віддаляються в часі, не 
втрачаючи при цьому свого скорботного і трагічного значення.

Вшанувати пам’ять невинних жертв – це той мінімум, який ми, 
сучасні українці, маємо зробити не стільки для мільйонів загиблих, 
а, скоріше, задля наших дітей, які повинні завжди пам’ятати про ті 
страшні часи й робити все, щоб подібне ніколи не повторилося.

Віталій Михайлиця, директор музею ТНЕУ

День пам’яті жертв голодоморів

18 листопада 2010 року члени студентського наукового 
гуртка «Банківський аналітик» взяли участь у IV Міжвузівській 
науково-практичній студентській конференції «Теорія та 
практика розвитку банківської справи», що проходила на базі 
Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.

У ході роботи конференції учасники проаналізували важливі 
проблеми, що існують сьогодні у вітчизняній банківській системі. 
Члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» 
долучились до цікавих дискусій, у яких обговорювались 
проблеми сучасного стану банківської системи України, а 
також запропонували власні шляхи їх вирішення.  Актуальні та 
надзвичайно цікаві доповіді презентували студенти -  члени гуртка 
Галещук Світлана, Сівчук Тетяна,   Бобанич Андрій, Ковальчук 
Роман, Тивонюк Любов, Іотлуховський, Філь Мар’яна.

Щоби подібне ніколи не 
повторилося!

 «Банківський аналітик» 
заявив про себе на міжнародному рівні 
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Любімо Україну

Двадцятого листопада 2010 року 
студенти другого курсу зі старшим 
викладачем факультету комп’ ютер-
них інформаційних технологій, к.т.н. 
Ярославом Кінахом відвідали гіпсову 
лабіринтову печеру «Млинки» у селі 
Залісся Чортківського району. Екскурсія 
під землею тривала три години. Щоб 

пройти маршрут, студенти виконали 
декілька десятків акробатичних вправ: 
проходили ущелини, кам'яні розпори, 
повзли навпочіпки, і ні один синець не 
зіпсував гарного настрою дослідникам 
підземелля. Загальна довжина печерних 
лабіринтів сягає 40 кілометрів. Під час 
екскурсії студенти відвідали північний 
район, дослідили камені «Слимак» , 
«Крокодил» , «Тещин зуб» , «Гріб спе-
леолога» . Добрались до «Залу Кажа-
на» , з'їхали з «Козацьких гірок», пере-
йшли через гору «Мурашник» і через 
хід «Чортове горло» вийшли з печери. 
Там на нас чекали «Тараканячі перего-
ни» та страшний «Веселий хід». Сту-
денти мали змогу трішки перепочи-
ти у підземних галереях, де зустіли 
мандрівників із інших міст та країн. Вра-
женнями ділились цілу дорогу до Терно-
поля та усі вихідні.

Ярослав Кінах 

Любім свою країну,
Квітучу Україну,
Із страждучим минулим,
З багатим майбуттям.
Народові своєму,
Як батькові ясному,
Заприсягнім в любові
Усім своїм життям.

Відчуймо подих серця
Тарасового краю,
Де народила мати,
Де виросли й живем.
Не зраджуймо озерця
Душі святого раю
І збережімо в ньому
Вогнів незгасний щем.

Ми свою Україну
Звеличимо піснями.
Іти вперед! Ні кроку
Немає вороття!
Ми возведем з руїни
Міцні небесні храми,
І станемо на варті
Щасливого життя!

Оксана Коваль

Підземні пригоди другокурсників факультету 
ком’ютерних інформаційних технологій

Студентське життя цікаве й насиче-
не яскравими подіями. Воно аж ніяк не 
обмежується лише навчальним процесом – 
лекціями, семінарами,  заліками та іспитами. 
Кожен студент може завжди досягати своїх 
цілей, бути активним, життєрадісним, 
ініціативним, а найголовніше — бути творчою 
особистістю. У цьому завжди його підтримає 
студентське самоврядування — єдина ко-
манда, що робить життя кожного студента 
цікавішим. Навчаючись у Тернопільському 
національному економічному університеті, 
студенти не лише переймають досвід у  
викладачів та долучаються до кращих над-
бань науковців своєї спеціальності, а й сповна 
розкривають свій потенціал, реалізовуються 
творчо, втілюють власні мрії та проявляють 
свій темперамент.

З 9 по 11 листопада в актовій залі на-
шого Університету пройшов ХХІ фестиваль 
обдарованої молоді ТНЕУ «Студентська ліра».

Юридичний факультет із церемонією 
вручення премій Academy Awards  «Оскар» 

відкрив другий день фестивалю. Ми кар-
динально змінили свій підхід до участі в 
«Студентській лірі». Цьогорічний виступ 
майбутніх юристів відмітився масовістю 
учасників, колективністю студентів-
організаторів та, звичайно ж, талановитістю 
першокурсників! 

Взяли участь 58 студентів ЮФ, серед яких – 
організатори-постановники: Залецька Людмила 
(5 курс), Свірська Ольга (ПР-41), Іваницька Яна 
(ПР-32), Лендюк Христина (ПР-33), Слюсарчук 
Анна (ПР-33) та організатори технічної робо-
ти виступу. Варто окремо відмітити розмаїття 
жанрів, у яких виступали цьогорічні першо-
курсники. Це і танці (hip-hop, контемп, брейк-
данс, бальні танці, сучасні танці), і співочі та-
ланти (виконані акапельно, в стилі R&B, джаз 
та інші), і таланти комедійного жанру, і вміння 
ходити по подіуму, а найголовніший з них, який 
притаманний кожному учаснику «Студентської 
ліри» з ЮФ – це вміння створити святковий 
настрій глядачам та журі!

Христина Лендюк (ПР-33)

Юристи не лише розумні, серйозні, кмітливі, 
але й …талановиті!

Написано серцем

Небесна блакить...
Ти бачив сьогоднішнє небо?
У ньому застигла блакить,
Там жайвір веселим верлібром
Про радощі співом дзвенить.
Ти зранку ішов по росі,
Вслухаючись в шепіт тополі,
Вклоняючись рідній красі,
Зустрівши проміння ранкові?
Дивився на плесо прозоре,
Де бігла дзвіночком вода?
В ній промені сонця, як зорі.
Купались, сягаючи дна...
Ти пробував зорі лічить?
Вдивлявся в незвідані далі?
Згадай, як комета летить,
Руйнуючи наші печалі...
...Для себе хтось ці скрижалі уже 

повідкривав, 
Допоки, любий друже, ти дуже міцно 

спав!
Артур Дармограй (Томчишин)

Хай любов пишним 
садом цвіте

Я любила тебе до болю… 
  І зараз, повір, люблю. 
Вірила, що своєю любов’ю твоє 
серце,  мов лід, розтоплю. 
Я любила, чекала, гадала, 
 що з тобою ми будем повік, 
Але все це було намарне: 
 ми з тобою були лише рік. 
Лише рік поцілунків й дарунків, 
 лише рік надії й чекань… 
Лише рік сумного відлуння, 
 лише рік сердечних зітхань. 
Нехай смуток тебе не мучить – 
 ти не вір фальшивим словам, 
Бо любов розіб’є густі хмари, 
 щоби разом лишитися нам. 
І весною, як птахи  прилинуть, 
хай любов пишним садом цвіте…
Ти уважно приглянься до мене – 
 маю серце, повір, золоте.

Світлана Максимова

Кожна людина прагне займатися улю-
бленою справою, що приносить задоволен-
ня, наповнює кожен день особливим змістом. 
Творчість як діяльність, котра надає життю сенсу 
та значущості, для мене є непорушною цінністю. 
Мені 18 років, 13 з них я танцюю. Вже є кандида-
том в майстри спорту, призером всеукраїнських 
конкурсів... Своє життя без танцю не уявляю! 
Мистецтво робить мене щасливішим, надихає 
та допомагає відчути всю повноту життя. Одним 
із останніх моїх вагомих результатів стало сьоме 
місце в стандартній програмі VII Міжнародного 
фестивалю-конкурсу бального танцю «Кубок 
Харківського міського голови», що відбувся 
у Міському палаці спорту Харкова за участю 
спортивних зарубіжних делегацій і команд міст-
побратимів. Усього змагалося 36 пар. Виступали 
конкурсанти під живий музичний супровід. Це 
було справжнє свято спорту, мистецтва і краси, 
що сприяє розвитку спортивних танців в Україні 
та світі, відкриває нові яскраві таланти та дає 
змогу танцюристам продемонструвати свою 
майстерність. танцюйте, і весь світ закружляє 
разом з Вами!

Назар Косюк (МЗЕД-21,ФМБМ)

Відчуваючи повноту життя Юридична клініка ТНЕУ
На базі юридичного факультету тНЕУ, 

наказом ректора від 23.03.2009 року №152, 
створена юридична клініка.

У структурі юридичної клініки працюють 
три секції – цивільно-правова, господарсько-
правова та кримінально-правова. Уся діяльність 
клініки щодо надання правової допомоги 
об’єднана у п’ять основних напрямків:  з питань 
соціального забезпечення, трудового і жит-
лового законодавства; звернення до місцевих 
органів влади та установ; захисту майнових і 
сімейних прав громадян; захисту прав суб’єктів 
підприємницької діяльності; надання правової 
допомоги потерпілим від злочинів.

До роботи юридичної клініки залучено  10 
викладачів та 25 студентів.

Учасники юридичної клініки, які входять 
до цивільно-правової, господарсько-правової та 
кримінально-правової секцій, надають повний 
комплекс правових послуг громадянам у всіх 
категоріях справ, а в кримінальних – у межах 
представництва прав потерпілих (за дорученням).

Адреса: вул. Микулинецька, 46А, к.106, Юри-
дичний факультет ТНЕУ, 46005. 

Тел.: (0352) 25 27 04, 23 58 78


