
оратором є лише той, хто в змозі говорити по кожному питанню гарно, вишукано і переконливо, 
відповідно до важливості предметів, на користь часові і для задоволення слухачів (Таціт)

Виходить з 28 жовтня 1994 року     №1 (367), 31 січня 2011 р. (http://www.tneu.edu.ua/gazeta/)   

Про це йдеться у вдячному листі Посла 
Фінляндії в Україні Крістера Міккелссона на 
адресу ректора ТНЕУ, професора Сергія Юрія 
за організацію цікавої зустрічі зі студентами 
Університету. У листі, зокрема, сказано: 

— Ви маєте всі підстави пишатися Ваши-
ми обдарованими студентами, які активно 
цікавляться суспільним життям. 

Користуючись нагодою, хочу побажати 
Вам особисто та усім студентам і викладачам 
Університету всіляких успіхів.

З повагою Крістер Міккелссон
Посол Фінляндії в Україні

                         Газета Тернопільського національного економічного університету

 Посольство Фінляндії в Україні
високо оцінило освітній рівень нашого Університету

Студенти ТНЕУ навчалися в Дортмундському 
університеті прикладних наук та мистецтв

Тернопільський національ-
ний економічний університет 
відкриває безліч можливостей 
перед студентами. У стінах 
вищого навчального закладу 
молодь розвиває свої здібності 
й таланти, здобуває ґрунтовні 
знання. Крім того, університет 
дає змогу студентам отрима-
ти досвід навчання за кордоном. 

Одним з таких шансів у 
рамках спільної угоди між 
Тернопільським національним 
економічним університетом та 
Дортмундським університетом 
прикладних наук та мистецтв 
(Німеччина) скористалося 
10 студентів факультету 
комп’ютерних інформаційних 
технологій та факультету 
банківського бізнесу: Світлана 
Галещук, Ірина Ремізова, Юрій 
Маслияк, Павло Стельмах, 
Євгеній Масталярчук, Віталій 
Брославський, Ігор Якимчук, 
Едуард Кармін, Олег Кондрад, 
Дмитро Задорожній. 

Міжнародна програма 
передбачала: двомісячне вив-
чення програмного забезпе-
чення електронної комерції у 
Тернопільському національному 
економічному університеті, 
двотижневу спеціалізацію в 
Дортмундському університеті 
англійською мовою та напи-
сання дипломної роботи як 
завершальної фази для отри-
мання сертифікату фахівця 

Відповідно до Наказу 
міністерства освіти і науки 
України “Про призначення 
академічних стипендій 
Президента України сту-
дентам вищих навчальних 
закладів за 1 семестр 
2010/2011 н.р.”, академічну 
стипендію Президента 
України у розмірі 1000 грн.
щомісяця - з 1 вересня 
2010 р. по 31 січня 2011 р. 
отримували Ірина Новосад 
(ФмО-41) та Олеся Юзва 
(ОП-42).

Відповідно до 
Розпорядження Кабінету 
міністрів України “Про 
призначення академічної 
стипендії Кабінету міністрів 
України студентам вищих 
навчальних закладів за 1 
семестр 2010/2011 н.р.”, 
академічну стипендію 
Кабінету міністрів України  у 
розмірі 850 грн. щомісяця - з 
1 вересня 2010 р. по 31 січня 
2011 р. отримувала мар’яна 
Форостина (ФО-42).

Відповідно до Наказу 
міністерства освіти і 
науки України, академічну 
стипендію імені Вадима 
Гетьмана у розмірі 850 грн. 
щомісяця - з 1 вересня 
2010 р. по 31 січня 2011 р. 
отримував четвертокурсник 
Університету Андрій Курочка 
(ФОД-41).

Університет гордиться 
відмінниками навчання, які є  
взірцем для багатотисячного 
студентства Тернопільського 
національного економічного 
Університету.

Вчіться, як вони!

проектного менеджменту.
Таким чином, добре підго-

тувавшись до поїздки за кордон, 
29 листопада 2010 року студен-
ти вирушили в Дортмунд. 

Студенти перебували у 
Німеччині 2 тижні, за цей не-
великий проміжок часу учасники 
програми здали декілька тестів, 
підготували презентації на 
запропоновані теми, попрацюва-
ли над кейсами. 

Поїздка на навчання в 
Німеччину стала можливістю 
не лише здобути нові знання з 
проектного менеджменту, але й 
познайомитися зі стилем викла-
дання в німецьких університетах 

й проаналізувати нові методи 
дослідження.

Крім того, перебуваючи в 
Німеччині, студенти ознай-
омилися з культурою краю, 
відвідали музеї, здійснили 
поїздки в Кельн, Дюссельдорф, 
Брюгге (Бельгія). Цікавим ста-
ло те, що навчання проходило 
на початку грудня, тобто у 
передріздвяний для Європи 
час. Саме тому дружня та 
родинна атмосфера, якою були 
переповнені різдвяні ярмарки, 
щирі посмішки німців, що вже 
готувалися до свят, надовго 
залишили приємні спогади в 
пам’яті.

Навчання
Стипендії 

Президента 
України - 

відмінникам!



Мені потрібні зустрічі з народом, з моїми людьми, аби помножити себе, свої думки і почуття, братаючись 
думками й почуттями з іншими. І жити треба тим, що є хорошого й красивого в людях (о.Довженко)
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вітаННя ЮвіЛяРаМ 
УНівЕРСИтЕтУ!

У січні святкують свій ювілей 
завідувач кафедри фінансів Ольга 
Павлівна Кириленко; викладач 
кафедри іноземних мов Богдана 
Євгенівна Лебедович; чергова 
гуртожитку Надія Романівна Чапрак; 
маляр відділу ремонтно-будівельних 
робіт Любов Василівна Дерешак; 
сторожі-чергові Нововолинського 
факультету Ніна миколаївна Гер-
генрейтер і Людмила миколаївна 
Дацюк; прибиральниця марія Пет-
рівна Шиба; викладач кафедри обліку 
у бюджетній та соціальній сфері 
Зеновій Іванович Кривий; столяр 
Нововолинського факультету Василь 
Онисійович мартинюк; двірник  
Кримського НКЦ Стефанія михайлівна 
Верхолапова; старший викладач 
кафедри спорту Сергій Анатолійович 
Наумов; прибиральниця Свалявського 
НКЦ Ганна Василівна Фролова;  слюсар-
сантехнік михайло Воло-димирович 
Телега; оператор котельні Свалявського 
НКЦ Василь михайлович Боднар. 

Вітаємо ювілярів Університету 
і віншуємо усіх Красою, святковим 
настроєм, Здоров’ям, Щастям, 
Радістю і вічною Весною!

Конференція
трудового колективу ТНЕУ

відбулася 5 січня 2011 року в Актовій залі Університету

За результатами обговорення звіту 
ректора Університету, професора Юрія 
Сергія Ілліча, делегати кон-ференції 
трудового колективу ТНЕУ визна-ли, що 
у звітному періоді університет надавав 
комплекс якіс-них освітніх послуг, 
динамічно розширював спектр освітніх 
прог-рам і здійснював бага-тоаспектну 
науково-дослідну діяльність, що дозволило 
зміц-нити позиції вузу на національному і 
між-народному рівнях.

Заслухавши звіт ректора, пропозиції 
виступаючих, конференція трудового 
колективу ПОСТАНОВИЛА:

1. Звіт ректора ТНЕУ професора Юрія 
С.І. затвердити, роботу ректора за 2010 рік 
вважати задовільною і прийняти основні 
завдання та стратегію подальшого розвитку 
вузу, які випливають із звітної доповіді.

2. З метою усунення недоліків, 
висловлених зауважень, реалізації вне-
сених пропозицій:

- забезпечити модернізацію нав-
чального процесу, удосконалити зміст 
освіти та технологій навчальної діяльності; 
розширити сфери міжнародного спів-
робітництва; забезпечити стабільний поступ 
університету в режимі розвитку, постійного 
пошуку шляхів підвищення ефективної 
діяльності, інтеграції традицій та новацій, 
створення конку-рентного середовища для 
відбору кращих викладачів та менеджерів;

- продовжувати роботу з оптимізації 
структури університету та упорядкуван-
ня чисельності факультетів, кафедр та 
віддалених структурних підрозділів з ураху-
ванням нових реалій у здійсненні освітянської 
діяльності, наявних трендів студентсько-
го контингенту та диверсифікації методів 
навчання; пріоритетами у підвищенні 
кваліфікації професорсько-викладацького 
складу вважати сучасні технології навчання, 
інформаційну компетентність та удоскона-
лення мовної підготовки;

-  удосконалювати систему діагностики 
знань з використанням сучасних інформаційних 
комп’ютерних технологій; проводити зовнішнє 
незалежне оцінювання результатів підготовки 
бакалаврів та магістрів зовнішніми екзаменатора-
ми; організувати співпрацю факультетів для виро-

блення суміжних освітніх (навчальних) програм; 
створити умови для реалізації системи паралель-
ного та інтегрованого навчання за декількома на-
прямами та спеціальностями підготовки; 

- модернізувати університетську мо-
дель дистанційної освіти, активніше за-
стосо-вувати  апробовані в державі та 
вищих навчальних закладах дистанційні  
освітні технології; послідовно реалізувати 
концепцію неперервної економічної освіти 
та її науково-методичного супроводу;

- провести аналіз забезпечення студентів на-
вчально-методичною літературою та визначити 
реальну потребу у поповненні бібліотечного фонду 
з врахуванням можли-востей та переваг електрон-
них носіїв; посилити співпрацю із зарубіжними 
вузами сто-совно бібліотечних обмінів;

- забезпечити безперебійне функціонування 
автоматизованої системи управління навчаль-
ним процесом, постійну її модернізацію та ре-
гулярне навчання користувачів;

- більше уваги приділяти питанням 
міжнародного співробітництва та розвит-
ку мобільності для забезпечення єдиного 
європейського підходу до розвитку освіти та 
підвищення її привабливості, підняття пре-
стижу вузу, продовжувати співпрацю в межах 
парт-нерських укладених угод та вишукувати 
можливості розширення  міжнародної співпраці;

- активізувати участь ТНЕУ в реалізації спільних 
міжнародних освітніх та наукових програм і проектів;

- провести моніторинг діяльності 
підрозділів неосвітнього характеру, забез-
печити спрямування їх розвитку у найбільш 
рентабельних видах діяльності;

- дослідити можливість підвищення 
ефективності енерго-, водо-, тепло забезпечен-
ня, залучення альтернативних джерел енергії;

- посилити конкурентні позиції 
університету з отримання бюджетних та по-
забюджетних коштів, грантів міжнародних 
організацій та благодійних фондів;

- підвищити рівень мотивації професорсько-
викладацького складу на наукові дослідження та 
освітньо-педагогічні трансформації, спрямовані 
на підвищення якості освітніх послуг;

- створити тренінговий центр з акту-
альних питань підготовки студентів до 
виробничої практики і забезпечити його 
ефективне функціонування.

Глобальний Виклик 
Інвестиційного 

Дослідження - 2010
У фінальних змаганнях команда 

ТНЕУ отримала завдання провести 
оцінку фінансового стану певної компанії, 
розробити для неї стратегію фінансової 
діяльності на 2011 рік, перспективи 
функціонування, продажу чи ліквідації в 
умовах глобалізованої економіки.

Після попереднього відбору, у фіналі, 
з 5 жовтня по 21 грудня 2010 року, 
змагалися найсильніші університетські 
команди. 

Нарівні із Донецьким НТУ; 
Національним  університетом Києво-
могилянська академія; Київським 
інститутом інвестиційного менеджменту; 
Київським національним університетом 
імені Тараса  Шевченка; Львівським 
національним університетом імені Івана 
Франка; НТУ «Київський політехнічний 
інститут»; Київським національним 
економічним університетом імені Вадима 
Гетьмана успішно заявила про себе 
команда ТНЕУ, до якої увійшли студенти 
груп Ф-41 – Андрій Бабій та Ірина Чорна, 
ФУПФм-51 – Євгенія Кашевська, ФУПФ-
31 – Катерина Таранова, ФУПФм-51 – 
Роман Тиновський. 

Керівник команди – кандидат 
економічних наук, доцент Ігор Таранов. 

На світлині - конференцію трудового колективу ТНЕУ відкриває голова 
профспілкового комітету працівників Університету, к.е.н., доцент Руслан Бруханський



Ділова англійська мова – 
студентам ТНЕУ

У видавництві ТНЕУ «Економічна 
думка» вийшов з друку навчальний 
посібник  Business English. Fundamentals 
of International Economics: Communicative 
Approach (Ділова англійська мова. Основи 
міжнародної економіки: комунікативний 
підхід), авторами якого є Лиса Н. С., 
Стешин І. О., Семенів О. В.

У навчальному посібнику різнобічно та 
комплексно висвітлено проблеми основ 
міжнародної економіки. Видання містить 
тексти, вправи та завдання для розвит-
ку комунікативних навичок. Різноманітні 
лексичні вправи сприяють вивченню 
та активізації фахової термінологічної 
лексики, розвитку комунікативних на-
вичок, кращому засвоєнню матеріалу, 
розвивають логічне мислення, вміння 
вести професійно спрямовану бесіду.  

Монографія, із вказаною вище 
назвою,  за редакцією д. е. н., проф. 

О. В. Дзюблюка, побачила світ у 
видавництві ТНЕУ. 

У монографії досліджено теоретичні 
і практичні основи функціонування 
банківської системи України в період 
ринкового реформування економіки та 
за умов розгортання світової фінансової 
кризи.  Розглянуто особливості 
діяльності Національного банку України 
щодо стабілізації грошового ринку 
і регулювання роботи вітчизняної 
банківської системи. Розкрито головні 
напрямки підвищення ефективності 
функціонування комерційних банків з об-
слуговування суб’єктів господарювання і 
населення, а також визначено перспек-
тиви розвитку нових сегментів ринку 
банківських послуг та напрями зміцнення 
фінансової стійкості банківських установ 
в умовах кризових явищ на фінансовому 
ринку. Окреслено перспективи розвит-
ку національної банківської системи в 
контексті євроінтеграційних процесів. 

Розвиток банківської 
системи України 

як основа реалізації 
стратегії 

економічного зростання

сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання, –
так називається монографія, авторами якої є Тиркало Р. І., Ткачук Н. М.
Монографічне дослідження охоплює широке коло теоретичних та практичних 

питань, які стосуються проблем формування та поповнення власного капіталу 
банків у контексті забезпечення належного рівня капіталізації банківської системи. 
Проаналізовано сучасний стан капіталізації банківської системи України на основі ком-
плексного дослідження особливостей формування власного капіталу банків та оцінки 
рівня його достатності потребам економіки. Розглянуто механізм сек’юритизації 
активів як спосіб фінансування банку та інструмент регулювання достатності влас-
ного капіталу. Досліджено джерела забезпечення та методи нарощення капіталізації 
банківської системи крізь призму зростання внутрішнього потенціалу банків шляхом 
реінвестування чистого прибутку та використання зовнішніх джерел: емісії суборди-
нованих облігацій і первинного публічного розміщення акцій на фінансових ринках та 
консолідації банківських установ на основі положень синергетичної теорії. 

В цьому контексті розглянуто феномен виникнення ефекту синергії, особливості 
його оцінки та визначення в операціях злиття і поглинання банків. 

Капіталізація банківської системи України: 
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Вчасно прочитана книга — величезний успіх. 
Вона здатна змінити життя, як не змінить її кращий друг і наставник (П. Павленко)

«Фінансова думка 
України»

Вперше в Україні 
вийшло з друку 
системне видання, 
у якому подано 
широку інформацію 
про життя, творчість, 
розмаїття поглядів 
представників фі-
нансової думки 
України. Другий 
том енциклопедії 
«Фінансова думка 
України» є спільним 
виданням видавництв «Кондор» (Київ) 
та «Економічна думка» (Тернопіль). 
Авторський колектив книги: С. В. 
Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій та П. 
І. Юхименко. 

Видання є першою оригінальною 
тритомною працею вітчизняних учених 
економістів-фінансистів з еволюції 
фінансової думки України. У другому 
томі містяться біографічні відомості та 
критичний аналіз наукових здобутків 
ряду провідних вітчизняних економістів-
фінансистів другої половини XIX – 
початку XXI століття. 

Книга унікальна, вона стане особливо 
цікавою для науковців, викладачів, 
студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться 
персоналіями фінансової думки України. Це 
перша спроба виокремити і звести в єдине 
ціле українську фінансову думку. Адже 
до проголошення незалежності України її 
фінансова наука подавалася як складова 
загальноросійської та певною мірою 
австрійської, а згодом – радянської науки.

Ознайомлення з книгою дає підстави 
стверджувати, що виклад у ній біографічних 
даних і наукових здобутків українських 
учених економістів фінансистів XIX –
XXI століття є об’єктивним і виваженим. 
Через подані в книзі персоналії читач 
побачить, що в галузі фінансів українське 
наукове середовище виявилося досить 
динамічним, сприйнятливим до інновацій.

У передмові до книги зазначається, 
що фінансова наука – наймолодша 
серед економічних наук, але й вона має 
яскравих провідників, які своїми науковими 
розробками сприяли світовому визнанню 
української школи. Це дуже важливо 
для виховання молодшого покоління 
фахівців та науковців, які тепер мають 
унікальну можливість ознайомитися з 
найважливішими віхами життя та творчими 
здобутками несправедливо забутих 
вітчизняних економістів-фінансистів.

На книжкову полицю

Дирекція дитячого будинку «Пре-
свята родина» Тернопільського 
благодійного фонду «Карітас» 
висловлює щиру подяку профкому 
Університету, а також слухачам 
магістратури «Державна служба», 
колективам РДПМП та кафедри «Дер-
жавного та муніципального управління» 
за підтримку наших вихованців з нагоди 
Дня Святого Миколая.

У закладі проживають діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського 
піклування, які є обділені батьківською 
любов’ю та турботою. Тому завдяки 
людям доброї волі, які не забувають про 
дітей, ми можемо дарувати їм свято.

Заклад не є державним і утримується 
лише завдяки благодійним пожертвам. 
Тому кожна лепта є дуже важливою.

  З повагою
  Наталія Мисула,

директор дитячого будинку 
«Пресвята родина» 

Люди доброї волі 
працюють у 

ТНЕУ

Студентські мандри

Подяка

Гіпсову печеру 
“Млинки”

“вивчали” майбутні 
комп’ютерщики

    Сніг, мороз, вітер - зима нагадує 
про свою присутність... 

А третьокурсники факульте-
ту комп’ютерних інформаційних 
технологій помандрували туди, де 
температура цілий рік незмінна, де 
немає сонячного світла, а навколо: 
галереї, розпори, лази, ущелини. Сту-
денти груп КСМ-31 та КСМ-32 спільно з 
куратором Лідією Тимошенко підкорили 
гіпсову  печеру    «Млинки» у селі Залісся 
Чортківського району.  Декілька годин 
поспіль «спелеологам початківцям» 
довелось долати печерні лабіринти, 
випробовуючи свої фізичні можливості. 

Тим не менш, усі залишились задо-
воленими і сповненими незабутніх вра-
жень, емоцій, а ще бажання неодмінно 
повернутись у «Млинки» знову.
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«Казка Різдвяного ангелика», яку 
подарували діточкам працівників і 
студентів тернопільського національного 
економічного університету творчі 
колективи відділу культури і творчої 
самореалізації молоді під керівництвом 
алли Бінцаровської та відділу гуманітарної 
освіти і виховання під керівництвом 
Світлани Сорочинської, наскрізною 
ниткою пронесла ідею згуртованості 
кожної Родини, незрадливу Дружбу і 
перемогу Добра! 

Уже з самого початку, як тільки вийшов 
на сцену Ангелик, - над його голівонькою 
пролетів… метелик. 

Метелик залетів до зали, покружляв 
над головами деяких глядачів, потріпотів 
крильцями – порадів, що дорослі також 
знайшли час причаститися дитинством, 
«почарував» своїм різнобарв’ям і зник у сяєві 
прожекторів.

Це було перше Диво – Небесне!
А решту чудес на сцені творили казкові 

герої – Зайчиха-мати і її семеро білесеньких, 
пухнастих зайченят; невгамовна Білочка з 
двома своїми білченятами; ненаситний Вовк 
і його хитрюща подружка пишнохвоста 

У НІЧ НОВОРІЧНУ, У ВЕЧІР РІЗДВЯНИЙ ЗБИРАЄ РОДИНУ 
ЯЛИНКА ДУХМЯНА

У такій теплій аурі Добра й зустріли усі 
разом Новий – 2011 – рік, який завіншував усіх 
житом-пшеницею й усякою пашницею – на 
щастя, на здоров’я, на радісне життя!

На допомогу маленькому Новому 2011 
року прийшов досвідчений Батечко Різдво – із 
Зорею Вифлеємською, яка й сповістила про 
народження Спасителя – Диво, яке землянам 
подарувало Небо!   

І була на святі багата вечеря – дванадцять 
страв, як дванадцять місяців Нового 2011 року, 
– приготовлені й подані зі щирим серцем!

І линула коляда – різдвяна пісня, яка 
століттями єднає родини, покоління, народи.

А «Казка Різдвяного Ангелика» уміло 
поєднала новорічний і різдвяний настрій та 
поселила у душі глядачів впевненість: якщо 
маєш добре й гаряче серце, то ти обов’язково 
побачиш Ангелика, який сотворить для тебе 
Новорічно-Різдвяне Диво!

Вірте у казку усі, хто родом з дитинства… 
Впевнена, що вірить у казку й ректор 

нашого Університету Сергій Юрій, який 
завжди підтримує задуми творчих колективів 
ТНЕУ і допомагає втілювати їх у життя.

Хай у Новому 2011 році панує Добро! 
Нехай Син Божий народиться у кожному 
серденьку і допоможе малятам зростати 
добрими, щирими, привітними, милосердними 
і зберегти ці чесноти на усе життя. І тоді до 
них – навіть у найлютіші новорічно-різдвяні 
морози – прилітатиме барвистий метелик.

З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
Марія Баліцька

Лисичка; добродушний Шрек; Пітер Пен, який 
вміє літати і відмовляється дорослішати; чарівні 
феї  з Королівства Долини Фей – майстриня  на 
всі руки Дінь-Дінь, фея казкових садів Розетта, 
Фауна, фея Світла Ірідеса; співучі ляльки Братц; 
Гаррі Потер і Герміона – зі Школи чародійства 
разом зі свою Вчителькою-чаклункою; і 
найвеселіший жартівник Губка Боб.

Чудеса милих героїв були ніби й не дуже 
великими…Але це залежно з якого боку 
подивитися. Поміркуйте самі – ну що особливого 
у тому, що Куцохвостик знайшов собі 
справжнього друга? Знайшов – то й добре. Але 
диво полягає у тому, що другом Куцохвостика  
став вічно голодний Вовк, а сам сірий дізнався, 
що у нього є серце – таке  велике, справжнє, 
гаряче і добре, яке постійно у грудях стукоче 
– нагадує про скороминучість земного життя і 
необхідність постійно робити добрі справи.

А що було особливого у тому, що бізнес-
леді Лисичка вирішила жити, дотримуючись 
порад фен-шуя? Це ж її вибір.

І все ж переродження Лисички, її 
усвідомлення, що жоден фен-шуй чи гороскоп 
щастя не приносить – також можна вважати 
дивом! Дід Мороз пояснив хитрунці, що 
справжнє щастя може подарувати добре і щире 
серце друга. Але друзів у багатої рудохвостої 
леді не було. Врешті, Лисичка зрозуміла, що 
при великому власному бізнесі, при численних 
ділових компаньйонах насправді вона дуже-
дуже одинока. Але Куцохвостик узяв бізнес-
леді за лапку і запропонував їй свою дружбу. 
До Куцохвостика долучився й Вовк.. Отож, 
здійснилося бажання Лисички – вона знайшла 
одразу двоє вірних друзів. А це – найбільше 
багатство: мати вірних друзів!

Були у казочці й сюрпризи, і танці 
невгамовні, і радощі-веселощі, і сміх 
дзвіночком дзвенів – зі сцени до залу линув… 

А залюблені у казку маленькі глядачі 
доповнювали його своїми дзвіночками… 

І панував у залі передзвін Новорічно-
Різдвяного Дива – бо так хотів Ангелик.

Культура


