
Біографія людини – це найяскравіші миті пройденого 
шляху: поступ і боротьба, знакові зустрічі та доленосні 
рішення. Наші дні зіткані з найтоншого мережива 
душевної радості й сердечних тривог, щасливих подій і 
щоденної праці, дитячих мрій і юнацьких устремлінь, 
звершень сьогодення та планів на майбутнє. Не прибор-
кати час, не відкликати літ, не змінити задуму Творця, але 
можна залишити на життєвій дорозі добрий слід, щоби 
після смерті десятки і сотні послідовників продовжили до-
бру справу, якій було присвячено кожну хвилину буття…

День одинадцятого листопада 2012 року трагічними 
літерами доля вписала у літопис Тернопільського 
національного економічного університету. Колеги, рідні та 
близькі, студенти й викладачі вищого навчального закладу 
зазнали непоправної втрати – невблаганна смерть забрала 
великого життєлюба, людину кришталевої душі, ректора 
ТНЕУ, доктора економічних наук, професора С. І. Юрія.

За всіма показниками людської гідності Сергій Ілліч, 
безперечно, належав до тих небагатьох людей, що уосо-
блювали інтелігентність найвищого ґатунку: чесність, 
правдивість, великодушність, шляхетність, чуйність.

Він умів поєднати вимогливість у справах зі щирістю 
та відвертістю у стосунках з друзями, його світла постать 
випромінювала позитивну енергію, притягувала до себе, 
живила творчою силою колег та учнів.

Сергій Ілліч був масштабною і сильною особистістю 
– яскравою і обдарованою, мав дивовижну пам’ять 
й ерудицію, по-справжньому державницький підхід 
до справи, свій особистий й оригінальний погляд на 
навколишній світ.

Неможливо перелічити всіх, кому Сергій Ілліч за по-
над 40 років невтомної праці на посаді викладача пере-
дав не лише знання, а й досвід. Професорові С. І. Юрію 
вдалося сформувати першу в Західному регіоні школу 
фінансистів, виплекати плеяду видатних учених, які, 
продовжуючи його справу, сьогодні з гордістю стверджу-
ють: «Ми – учні Юрія».

Як керівник Сергій Ілліч був двигуном ідей, генерато-
ром нових тем, щоденна праця для нього ніколи не ста-
вала рутинною роботою, а була ще однією сходинкою до 
утвердження мети.

Здається, ніколи час не зітре гостроти та болю 
усвідомлення того, що ми назавжди втратили свого 
мудрого Вчителя і вірного Товариша, турботливого 
Керівника та визначного Ученого. Все ще незагоєною ра-
ною кровоточить душа від усвідомлення великої втрати, 
яку поніс кожний, хто знав цю велику людину.

Не суттєво, наскільки часто згадують ім’я люди-
ни після того, як вона пішла з нашого світу. Набагато 
важливіше – наскільки довговічні наслідки її добрих 
справ. Цьогоріч Сергію Іллічу виповнилося б шістдесят 
чотири. Прикро, що він багато із запланованого не встиг 
зробити. Але той шлях, який був йому призначений, він 
пройшов гідно, чесно, віддавши всі свої сили, розум та 
знання на благо рідного Тернопільського національного 
економічного університету.

Ректор ТНЕУ, 
д.е.н., професор, учень С.І.ЮРІЯ - А.І.КРИСОВАТИЙ

Учителю наш, лебедю білий, несемо 
Увись ваші сонячні мрії…
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 Світлій пам’яті Сергія ілліча Юрія
Сергій Ілліч Юрій – був і залишається знаним українським вченим 

у галузі економіки й фінансів. Він відомий далеко за межами України 
як визначний фахівець із проблем фінансової теорії, методології 
фінансової науки та практики, засновник тернопільської наукової 
школи з фінансів, грошового обігу і кредиту.

Життєвий шлях С.І. Юрія – це шлях постійної праці і боротьби 
талановитої й мудрої людини, яка вміла визначити мету свого по-
ступу, мобілізувати силу, енергію і вибрати оптимальне рішення для 
її досягнення, залишаючи на пройденій дорозі добрий слід. Його вчителі 
та наставники, студенти й аспіранти, магістри і співробітники, 
працівники органів державної влади, управління і місцевого самовряду-
вання, колеги і друзі знали його як досвідченого, вимогливого, справед-
ливого, чуйного, авторитетного керівника та вченого, здатного згур-
тувати, запалити енергією і повести за собою колектив. Для молодого 
покоління він – взірець висококваліфікованого спеціаліста і педаго-
га, наставника і порадника, вмілого керівника, який дуже добре знав 
свою роботу, бачив перспективу, реально міг оцінити здібності кож-
ного, вмів допомагати тим, хто цього потребує. Для товаришів С.І. 
Юрій був добрим порадником, для друзів – надійною опорою. Із Сергієм 
Іллічем можна було поділитися радістю, смутком, проблемами, а він 
кожного розрадив, підтримував, кожному допомагав.

Сергій Ілліч відома особистість у науковому світі. Його перу нале-
жить понад 200 наукових і науково-методичних праць з економічних пи-
тань, серед яких основне місце займають проблеми фінансів у ринкових 
відносинах на глобальному, макроекономічному та мікроекономічному 
рівнях, актуальні проблеми міжнародних фінансів, бюджету і бюджет-
ного процесу. Він є засновником тернопільської наукової фінансової 
школи в лонах якої в даний час працюють 10 докторів, понад 70 
кандидатів, десятки аспірантів і викладачів та сотні студентів. 
С.І. Юрія є автором 14 монографій, 8 навчальних посібників та 6 
підручників, керівником і розробником 11 наукових тем державного 
замовлення. Популярними й такими, що користуються особливим по-
питом серед студентів, аспірантів і науковців України, стали видані 
за його редакцією підручники «Теорія фінансів», «Фінанси», «Казна-
чейська система», «Соціальне страхування», «Економічна теорія: 
політична економія», монографія «Економічні проблеми ХХІ століття: 
міжнародний та український вимір». Дуже цінним є двотомне видан-
ня Економічного енциклопедичного словника за участю С.І. Юрія, який 
разом із тритомним виданням Економічної енциклопедії в Україні не 
мають аналогів.

Під безпосереднім керівництвом Сергія Ілліча 28 здобувачів захи-
стили кандидатські дисертації і 7 - докторські. Десятки сьогоднішніх 
вчених завдячують С.І. Юрію за об’єктивну оцінку їхніх науко-
вих здобутків в процесі опонування докторських і кандидатських 
дисертацій, рецензування монографій, наукових збірників, підручників 
і навчальних посібників.

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, доктор економічних 
наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний 
член (академік) академії економічних наук України, голова науково-
координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН 
України у Тернопільській області, голова Тернопільського обласного 
відділення Національного олімпійського комітету, віце-президент 
Федерації волейболу України – ось віхи поступу людини високого злету, 
що завдяки могутнім крилам торувала шляхи собі, своїм учням, своїй 
альма-матер, своїй державі.

В Україні, особливо на Тернопіллі, знали С.І. Юрія завдяки активній 
громадській роботі. Його обирали депутатом Тернопільської обласної 
ради, він був співголовою постійної комісії з питань формування бюд-
жету Тернопільської області при Тернопільській обласній економічній 
раді, Головою Тернопільського обласного відділення Національного 
олімпійського комітету України, віце-президентом Федерації волейбо-
лу України.

Сергій Ілліч завжди охоче ділився своїм життєвим досвідом з уче-
ними і практиками, молодими викладачами, аспірантами, доктор-
антами, керівниками підрозділів університету та інших навчаль-
них закладів України. Його часто запрошували для читання лекцій, 
обміну досвідом до вищих навчальних закладів нашої держави та 
інших країн світу, до нього приїжджали за допомогою, порадами та 
консультаціями. Для всіх він знаходив необхідний час, вмів уважно вис-
лухати дати корисну пораду, допомогти.

Усі, кому пощастило працювати з цією талановитою людиною, по-
важали і любили його не лише за високий професіоналізм, а й за уміння 
бути мудрим і наполегливим, вимогливим і тактовним, принциповим 
і шанобливим одночасно. Його здобутки збагатили вітчизняну науку 
і набули загального визнання, а приклад цілеспрямованості і бажання 
творити добро, рухатися вперед до майбутнього, шукати істину та 
своє місце у житті гідний для наслідування майбутніми поколіннями.

В.Г. Дем’янишин, д.е.н., професор
 О.П. Кириленко, д.е.н., професор
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Тихо падає на землю пожовклий осінній лист… Кружляє повільно в 
повітрі, відносячи в минулу осінь… Сумно і до болю щемно на серці…

Бо уже рік немає з нами Людини світлої душі і могутнього розуму, 
мудрого Учителя, талановитого Вченого, незабутнього Ректора 
Сергія Ілліча Юрія…

На життєвому шляху кожного з нас мабуть обов’язково 
зустрічаються Особистості, які в подальшому здійснюють вагомий 
вплив на становлення і формування нашого світогляду, життєвої 
позиції, творчого потенціалу. Однією з таких Особистостей для 
мене був і продовжує залишатися мій науковий наставник – Сергій 
Ілліч, людина, яка докорінно вплинула на мою подальшу долю, і якій я 
безмежно вдячна за те, що він був у моєму житті. 

Інколи ловлю себе на тому, що й дотепер подумки звіряю свої дії з його 
можливою реакцією: «А як відреагував би на цю подію Сергій Ілліч?», «А 
що сказав би на це Сергій Ілліч?». І з гіркотою усвідомлюю, що відповіді 
уже не почую ніколи… 

Нерідко, гортаючи світлини, поринаю у спогади, у ті недавні роки, 
коли мала велике щастя бувати поруч з цією неймовірною людиною, 
черпати її життєву мудрість і пізнавати незвідані, але від того не 
менш цікаві, грані фінансової науки… 

Пригадую невимушені, мов би мимохідь, розмови Сергія Ілліча про 
людську порядність, доброзичливість і справжню громадянську гідність. 
Він завжди був до останнього відвертим, що, безперечно, здійснювало 
великий вплив на його учнів. І ми завжди гордилися і гордимося тим, 
що доля подарувала нам такого педагога. І ось уже вкотре зринають у 
пам’яті слова, залишені на могилі довіку вдячними учнями:

Учителю наш! Лебедю білий…
Чому так рано стомилися крила?..

Ми, спершись на них, понесемо у вись
Ваші мрії ясні, котрі не збулись…

Ми пам’ятатимемо про Вас завжди, дорогий наш Наставнику! І 
намагатимемося жити таким же світлим життям, яке прожили Ви, 
Сергію Іллічу! 

Дороговказ цієї мудрої Людини для нас назавжди залишиться світлою 
наукою і скарбницею життєвої мудрості.

Тихо падає на землю пожовклий осінній лист… Кружляє повільно в 
повітрі, відносячи в минулу осінь… Сумно і до болю щемно на серці…

Тетяна Кізима, д.е.н., професор кафедри фінансів  ТНЕУ 

 лЮдина Світлої душі й 
могутнього розуму - 

мій учитель…

проСить молитви
душа

 Шановні викладачі, студенти та 
працівники університету!

Запрошуємо Вас у храм Різдва 
Пресвятої Богородиці на поминальне 
Богослужіння за душу спочилого 
Сергія Ілліча Юрія, що розпочнеться о 
8 годині ранку 11 листопада 2013 року.

Об 11 годині в капличці, що 
знаходиться на території 
університету, відбудеться чин 
поминальної молитви.

Вечір світлої пам’яті Сергія Ілліча 
Юрія «Осіннім спогадом я повернусь 
до вас»  розпочнеться о 16 годині в 
актовій залі ТНЕУ.

Запрошуємо університетську 
родину до спогадів.

Сергій Ілліч буде жити доти, 
доки житимуть і пам’ятатимуть 
його рідні, друзі, колеги, учні та 
продовжувачі його справ.

Вічна пам’ять світлій людині, 
яка назавжди залишиться в наших 
серцях!

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

ТНЕУ ОСИРОТІВ…
Плакало небо дощем…
На перехресті вітрів листям 

вкривавсь серця щем…
На перехресті доріг Доля спи-

нила свій Шлях – у Виміри Інших 
Світів злетів Сизокрилий Птах…

…Минув рік, як відійшов у 
Вічність доктор економічних наук, 
професор Сергій Ілліч ЮРІЙ.

Молимося, щоби Ласкавий Го-
сподь поселив його душу у місці 
Світлому і сотворив йому Вічную 
Пам’ять.

* * *
Забирає Господь в Небеса
Тих, кого вибирає Сам,
Й поселяє, де ніжна Краса –
Відпочинок привітним очам.
В світі іншому Світло ясне;
Вічний спокій для серця й душі…
І нікого цей Шлях не мине…
Гідний Слід на Землі залиши…
Перехід так подібний до сну,
Щоб прокинутись в іншім саду
Й зберегти – немов ніжну весну –
Свою душу: завжди молоду…
Й примостившись посеред хмарин,
Стерегти рідний край, сад і дім;
Милуватися цвітом жоржин
Й Многа Літа бажати УСІМ!
…Ми колись всі до Бога підемо.
А поки що для Бога живемо… 
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Віддруковано у ВПЦ 
 «Економічна думка ТНЕУ»

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

При передруку посилання на 
«Університетську думку» – обов’язкове!

Газета виходить з благодійною метою для 
безплатного розповсюдження 

Втрата близької 
людини – одне з 
найбільших випробу-
вань у житті.

Для мене найваж-
чим було прийнят-
тя втрати кохано-
го: спочатку – шок, 
страшний душевний 
біль, потім – глибо-
кий смуток, відчуття 
спустошеності, далі – 
відчай і самотність...

У передсмертний 
рік ми з Сергієм Іллічем 
разом багато пережи-
ли… Особливо надто 
важкими були останні 
пів року: наркоз – опе-
ративне втручан-
ня – реанімація і так 
п’ять разів. Але мій чоловік був дуже сильним і терплячим.

Тепер можна тільки шанувати пам’ять про Сергія Ілліча, про його справи і 
вчинки. Я дякую долі, що саме така людина була поруч зі мною. Сергій Ілліч був 
дуже працьовитою людиною. Онук Сергійко завжди казав «Наш дідусь дуже бага-
то трудиться. Тому він і успішний». У вільний час Сергій Ілліч завжди багато чи-
тав і перечитував газети, журнали  – хотів бути в курсі усіх змін, подій і фактів. З 
чоловіком ми могли говорити на будь-яку тему: наука, спорт, культура, мистецт-
во… А політичні питання Сергій Ілліч чомусь не любив обговорювати і завжди 
дуже мудро-
вміло їх об-
минав.

Сергій Ілліч сам був Людиною з великої літери, і умів 
у кожній людині цінувати особистість – спілкувався на 
рівних, незалежно від рангів і посад…

Інколи мені видавалося, що Сергій Ілліч був генерато-
ром тепла і енергії, – настільки він був багатий ними і ще-
дро ділився з ближніми… 

У нас із чоловіком було цікаве, змістовне, багатогран-
не життя. Тому гірко усвідомлювати, що у моєму житті 
його більше ніколи-ніколи не буде… 

Це – непоправна втрата, яка дає мені моральне право 
просити живих: бережіть і цінуйте своїх рідних допоки 
вони живі, допоки можете бути поруч, допоки можете 
чути дорогий голос, бачити сяючі чи навіть зболені очі, 
торкатися долонями рук чи обличчя…

Боже, яку ж бо то велику силу має кохання – яке дає 
людині крила…

І який великий біль терпить душа, коли відлітає у 
засвіти половинка, забравши із собою одне крило.

Дай мені, Господи, сили гідно іти життям з одним кри-
лом, зберігаючи у серці живі спогади про мого чоловіка – 
Сергія Ілліча Юрія.

Ольга Андрієвська-Юрій

уСі випроБування лЮдям даЄ гоСподь!


