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СТУДЕНТИ І НАУКОВЦІ 
УПЕВНЕНО Й ВЕЛИЧНО ПІДТРИМУЮТЬ 

СТРІМКИЙ ЛЕТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ!
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Забезпечення конкурентоспроможності України на етапі 
багатовекторної інтеграції до європейських стандартів 
і цінностей потребує формування інституційної 

інфраструктури й відповідних механізмів, здатних забезпечи-
ти інноваційний характер розвитку країни. Як показує світова 
практика, університетська наука відіграє у цих процесах одну 
з головних ролей.

Сьогодні конкуренція між розвинутими країнами перетво-
рилася на конкуренцію у сфері науки, технологій та освіти. 
Саме вони визначають національну безпеку держави та 
життєздатність її економіки.

З моменту свого виникнення українські університети форму-
ють науковий імідж держави, сприяють розвитку суспільства, 
заснованого на культурі та толерантності.

Українці відчувають потребу в сильних, незалежних, здат-
них реагувати на інтеграційні процеси університетах, що про-
понують освіту на науковій основі для того, щоб бути готовими 
до викликів сьогодення та майбуття. 

ТНЕУ – багатогалузевий навчальний і науковий комплекс IV 
рівня акредитації, до складу якого входять 2 навчально-наукові 
інститути, 8 факультетів, 4 відокремлені навчально-наукові 
інститути і 2 факультети та 3 навчально-консультаційні 
центри, Єреванський інститут (Вірменія), 2 коледжі, 60 
кафедр; Науково-дослідний інститут інноваційного роз-
витку та державотворення, в складі якого працюють 
4 дослідницьких інститути, центри та 4 дослідницькі 
лабораторії. Функціонують і розвиваються 7 наукових шкіл, діє 
докторантура з 6-ти та аспірантура з 16-ти спеціальностей, 3 
спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій з 8-ми спеціальностей; видаються 9 фахових на-
укових журналів і збірників. Тільки за 2011–2013 роки дисертації 
на звання доктора наук захистили 20 працівників, а на звання 
кандидата наук – 171 молодий науковець.

Пріоритетним для університету є розвиток наукової 
діяльності на засадах удосконалення її організаційного забез-
печення, нарощування науково-дослідного потенціалу, розши-
рення міжнародного наукового співробітництва, розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень і розробок з 
актуальних напрямків сучасної економіки у тісному зв’язку з 
підготовкою висококваліфікованих фахівців, наукових і науково-
педагогічних кадрів. 

Золотий фонд Тернопільського національного економічного 
університету – науковці – потужне джерело поступу держави 
та рушійна сила процесу економічного оновлення і зростання. 
Науковий та науково-педагогічний колектив налічує 828 осіб, 
серед яких – 66 докторів наук, професорів, 581 кандидат наук, 
доцент. Науковці університету, зокрема доктори наук: З.-М. В. 
Задорожний, Б. Л. Луців, А. Ф. Мельник, Є. В. Савельєв, М. С. 
Пушкар, С. Л. Дусановський, А. О. Саченко, О. П. Кириленко, О. В. 
Дзюблюк, І. С. Гуцал, Р. Б. Гевко, М. П. Дивак, Я. Д. Крупка, О. М. 
Сохацька, Т. Г. Дудар, М. К. Пархомець, В. І. Гринчуцький, Я. М. 
Николайчук, Д. І. Боднар, О. М. Березький, А. В. Сірко, Д. А. Ште-
фанич, Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Козюк, С. І. Шкарабан, 
А. В. Фурман, О. Й. Бакалюк, З. В. Гуцайлюк, П. П. Кузів, Ю. І. 
Гайда, А. В. Вихрущ, Л. М. Алексеєнко, О. Є. Кузів, О. Є. Гомотюк, 
Т. В. Гончарук, Н. П. Тарнавська, О. М. Ляшенко, Ю. А. Щербяк, 
І. О. Іващук, М. Я. Матвіїв, В. Г. Дем’янишин, В. П. Мартинюк, 
О. М. Десятнюк, І. Б. Дацків, В. Є. Куриляк, Б. В. Погріщук, І. 
В. Пилипів, Т. О. Кізима, П. П. Микитюк, Г. Л. Монастирський, 
Ж. М. Довгань, Т. Л. Желюк, П. Р. Пуцентейло, О. М. Рудакевич, 
О. В. Длугопольський, В. А. Дерій, І. Ю. Шкіцька, В. І. Мельник, 
своїми вагомими професійними здобутками, досягненнями та 
відкриттями формують позитивний імідж вищого навчального 
закладу. За перспективними напрямками наукових досліджень 
і підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
функціонують, набуваючи подальшого розвитку, 7 наукових 
шкіл. Вони дозволяють використовувати науковий потенціал 
для підготовки вчених для всіх регіонів України, в тому числі для 
вищих навчальних закладів та органів виконавчої влади. Наукові 
колективи університету активно долучаються до: вирішення 
проблем розвитку теорії і практики фінансово-кредитних 
відносин; удосконалення національної системи бухгалтерсь-
кого обліку, аналізу та аудиту; трансформаційних процесів 
у національній економіці та удосконалення інституційної 
бази управління; глобальних світоцивілізаційних процесів 
і зовнішньоекономічної політики України; удосконалення 

 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЯК НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР 

Слово ректора

економічного механізму підвищення ефективності виробницт-
ва в агропромисловому комплексі при різних формах власності; 
розробки перспективних інформаційних технологій, приладів 
комплексної автоматизації, систем зв’язку і створення загаль-
нодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів 
обчислювальної техніки; теоретичних, методологічних та 
прикладних проблем розвитку економічної теорії; гуманітарних 
проблем розвитку України; теорії і методології інноваційної 
освітньої діяльності, вітакультурної та соціально-економічної 
моделі розвитку національної освіти. Результати їхньої 
діяльності презентуються на міжнародних, всеукраїнських і 
регіональних конференціях, семінарах і круглих столах. Щорічно 
науковці ТНЕУ видають понад 3000 наукових праць, у т. ч. 
більше 100 монографій, підручників та навчальних посібників. 
Наукові досягнення вчених університету відзначено нагородами, 
преміями, іменними стипендіями.

ТНЕУ – член Європейської асоціації університетів, 
приєднався до Великої хартії університетів; має творчі, 
освітянські та наукові зв’язки з університетами Канади, 
США, Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, 
Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччи-
ни, Італії, Іспанії, Ірландії, Росії, Швейцарії, Австрії, Білорусі 
та інших країн. На сьогодні університет має 65 угод, укла-
дених з провідними університетами 20-ти зарубіжних країн. 
Запозичуючи кращий досвід економічної освіти, професори 
і викладачі університету разом з іноземними партнерами 
одні з перших в Україні розпочали наукові дослідження з про-
блем економічної інтеграції нашої держави в європейський 
економічний та науковий простір. Науковці вищого на-
вчального закладу щорічно виконують 10–15 міжнародних 
навчально-дослідних програм; виїжджають за кордон для 
участі у конференціях, симпозіумах, семінарах. 

Розвивається в університеті молодіжна наука, яку координує 
Рада молодих вчених. Активна робота молодих учених і 
студентів в оснащених лабораторіях, систематична інтеграція 
науки і освіти, культура відкритості та сприяння новому 
створюють сприятливе середовище для наукових досліджень. 
З метою підвищення статусу молодіжної науки в університеті 
продовжується реалізація Комплексної цільової програми 
«Молоді кадри» на період до 2020 року.

Вітчизняна наука нарощує свій потенціал, активно 
розвиває пріоритетні наукові напрями, створює нові технології. 
Щорічно українські вчені отримують престижні державні та 
міжнародні премії. Саме в інтеграції з передовою наукою мож-
ливий вихід на новий рівень української вищої освіти.

Вірю, що спільними зусиллями через органічне поєднання 
фундаментальної і прикладної науки, тісну співпрацю науки, 
бізнесу та держави забезпечимо формування інтелектуально 
орієнтованої економіки.

Професор А. І. Крисоватий, 
ректор ТНЕУ, доктор економічних наук

На світлині - громадський діяч, меценат, член Римського клубу, 
заслужений діяч науки і техніки України, український, канадсь-
кий, швейцарський економіст Богдан Гаврилишин і ректор 
ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Крисоватий
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 У рамках проведення ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток 
України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» 
в Тернопільському національному економічному університеті 
відбувся телеміст із польським дипломатом, Головою Пред-
ставництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські.  У 
діалозі взяли участь 272 представники з 10 країн світу (Франції, 
Німеччини, Сербії, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, Азербайд-
жану, Угорщини, Грузії) та очільники місцевої влади. Телеміст 
Посла з науковцями ТНЕУ є частиною інформаційної кампанії 
«Будуймо Європу в Україні». 

Мета кампанії – поширення європейських цінностей та 
підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин 
між Україною та ЄС.

Дискусію розпочав ректор Тернопільського національного 
економічного університету, д.е.н., професор Андрій Ігорович Крисо-
ватий, який виступив із вітальним словом. «Інтеграцію в Євросоюз 
ми розпочали вже давно, адже співпрацюємо із вищими навчальни-
ми закладами 18 зарубіжних країн. На сьогодні наш університет 
уклав 58 угод, з яких 37 – із ВНЗ країн Європейського Союзу, а 
також – Канади, США, Китаю, Білорусі, Росії, Казахстану, Мол-
дови. Найбільше угод укладено з вищими навчальними закладами 
Республіки Польща. Ми успішно реалізовуємо схеми академічних 
обмінів із університетами Нідерландів, Греції, Бельгії, Польщі, 
Німеччини, Росії та ряд програм двох дипломів із європейськими 
ВНЗ-партнерами». 

Заступник голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації Леонід Олексійович Бицюра сказав: «Приємно, що 
Євросоюз працює в новому форматі та спілкується із людьми з 
різних регіонів України в режим он-лайн. Ми дуже вдячні Послу 
за підтримку Тернопільщини в правових питаннях та просимо 
активізувати діяльність європейських структур, які працюють 
на локальному рівні».

Під час прямого включення Посол ЄС в Україні Ян Томбінські розказав 
про європейську інтеграцію та українсько-європейське партнерство, 
про конкретні заходи, покликані економічно та фінансово підтримати 
Україну, спростував міфи і стереотипи щодо підписання Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною, а також ознайомив із можливостями 
тимчасового зниження тарифів на український експорт до ЄС. 

13-14 березня 2014 року у Тернопільському 
національному економічному університеті 
відбулась ХІ Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених «Економічний і 
соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 
національна візія та виклики глобалізації». 

О р г а н і з а т о р о м  ц ь о г о р і ч н о ї 
конференції є Рада молодих вчених ТНЕУ. 
Співорганізаторами виступили: Караган-
динський державний технічний університет, 
Інститут економіки національної академії 
н ау к  А з е р б а й д жа н у,  В р о ц л а вс ь к и й 
економічний університет та Білоруський 
державний економічний університет. Для 
участі була подана 271 заявка з 16 країн 
світу. Конференція проходила в пленарному 
й секційному режимах. З вітальними про-
мовами до учасників звернулися ректор 
Тернопільського національного економічного 
університету, завідувач кафедри податків 
і фіскальної політики, доктор економічних 
наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий. 
Координатором роботи пленарного засідання 
виступив к.е.н., доцент кафедри податків та 
фіскальної політики, голова Ради молодих 
вчених Тарас Ярославович Маршалок.

На пленарному засіданні було заслухано 
та обговорено наукові доповіді, що стосу-
валися: концептуальних засад управління, 
інформаційно-аналітичного аспекту, мож-
ливостей проведення фіскальної девальвації 
в малій відкритій економіці, макротрендів 
2014року, зовнішньоекономічної діяльності 
України. Після цього дискусії продовжилися 
на секційних засіданнях, які очолювали док-
тори та кандидати наук, доценти – члени 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених відбулася  у ТНЕУНаука молода

 Науковців ТНЕУ і Посла ЄС, Голову Представництва ЄС в Україні 
Яна Томбінські поєднав телеміст

Учасники телемосту жваво долучалися до дискусії. Зокрема, 
їх цікавили запитання про види фінансової допомоги, які отримає 
Україна після підписання угоди та можливі пропозиції щодо зміни 
в оподаткуванні, які варто запровадити в нашій країні, безвізовий 
режим із ЄС, а також політичні санкції, які може ввести ЄС щодо 
Росії. Ставили запитання Ігор Турський (секретар Тернопільської 
міської ради), Ольга Богуцька (к.е.н., науковий співробітник 
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк), 
Ірина Продан (аспірант кафедри менеджменту ТНЕУ), Ольга 
Кьоппль (к.держ.упр., доцент Республіканського вищого навчаль-
ного закладу «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта), 
Ігор Онищук (магістр Будапештського університету імені Етвеша 
Лоранда (м. Будапешт, Угорщина). 

Завершуючи зустріч із Яном Томбінські, ректор Андрій 
Ігорович Крисоватий запросив Посла та керівника відділу преси та 
інформації Представництва ЄС в Україні Золтана Салаі до ТНЕУ. 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю ТНЕУ

Міжнародні новини

Ради молодих вчених ТНЕУ. Високий статус конференції забезпечували наукові арбітри — 
провідні вчені ТНЕУ – доктори наук, професори. Захід працював за п’ятьма секціями: Секція 
1 «Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів,  геоекономічні 
стратегії та проблеми наднаціонального регулювання»; Секція 2  «Формування ефективної 
моделі управління підприємствами»; Секція 3 «Роль фінансів в економічному зростанні: 
функціональна детермінованість та моделі розвитку»; Секція 4 «Теорія інституціоналізму 
та інституційне забезпечення економічного розвитку»; Секція 5 «Міжнародні стандарти 
та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту».

Робота ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і 
соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» засвідчила, 
що в нашій державі формується когорта науковців нового покоління, яка вбачає розвиток країни 
на засадах регулювання конкурентних ринкових економічних відносин, визнання пріоритету людини 
як основної мети функціонування макроекономічної системи держави, поглиблення інтеграційних 
процесів в європейські структури.

Рада молодих вчених ТНЕУ
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Тринадцятого листопада 2013 року делегація Дрезденського 
технічного університету вкотре відвідала ТНЕУ. Професор 
Ганс Візмет, професор Вольганг Ур, доцент Матіас Льозе 
зустрілися ректором університету, доктором економічних 
наук, професором Андрієм Крисоватим і обговорили низку пи-
тань щодо співпраці між ТНЕУ та Дрезденським технічним 
університетом, що сприятиме зміцненню міжнародного іміджу 
Тернопільського національного економічного університету, роз-
ширенню можливостей студентів, аспірантів, докторантів, 
працівників у науково-дослідницькій сфері. 

В офіційному діалозі також взяли участь: проректор з 
міжнародних зв’язків ТНЕУ Віктор Козюк, в.о. директора 
Інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. 
Гаврилишина ТНЕУ Ігор Таранов, декан Україно-німецького 
економічного факультету Юрій Гайда, завідувач кафедри 
німецької мови ТНЕУ Андрій Цяпа.

Ректор ТНЕУ А. І. Крисоватий подякував гостям з 
Німеччини за увагу, яку виявляють до вищого навчального за-
кладу. Андрій Ігорович наголосив, що сам проходив стажування 
у Дрезденському технічному університеті, а тому питання 
співпраці вважає особливо актуальним.

Під час обговорення проблемних питань сторони по-
годились, що у найближчому майбутньому необхідно розши-
рити співпрацю із іноземними лекторами, продовжувати 
терміни їхнього перебування у Тернопільському національному 
економічному університеті, а також залучати до програми 
академічних обмінів студентів інших факультетів, адже молоді 
люди, які здобувають вищу освіту в ТНЕУ активно цікавляться 
умовами участі у програмі.

Як зазначив декан Україно-німецького економічного фа-
культету Юрій Іванович Гайда, 30 випускників ТНЕУ успішно 
навчалися у Дрезденському технічному університеті і зараз 
працюють на провідних підприємствах та фірмах Німеччини.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Нещодавно ректор ТНЕУ, професор А.І. Крисоватий 
та завідувач кафедри міжнародної економіки Є.В. Савельєв 
відвідали партнерські навчальні заклади – Народногосподарсь-
ку академію ім. Д.А. Ценова (м. Свищов, Болгарія) і Технічний 
освітній інститут Західної Македонії (міста Козані і Касторія, 
Греція) з метою розвитку співпраці у 2013/2014 навчальному 
році. Досягнуто домовленості щодо обміну студентами і викла-
дачами, здійснення спільних наукових досліджень та публікацій, 
розробку європейських проектів. 

У Народногосподарській академії ім. Д.А. Ценова відбулася 
церемонія вручення диплому Почесного доктора (Doctor 
Honoris Cause) ректору ТНЕУ, професору А.І. Крисоватому. 
Це почесне звання одноголосно присвоєно академічною радою 
Народногосподарської академії на відзнаку досягнень професора 
А.І. Крисоватого стосовно цього вищого навчального закладу. 
Зокрема, відзначено, що професор А. І. Крисоватий публікує 
фахові статті у виданнях академії, бере участь у наукових 
конференціях, є іноземним членом акредитаційної комісії з при-
судження вченого звання професора.

У Греції відбулося урочисте вручення спільних дипломів 
Тернопільського національного економічного університету і 
Технічного освітнього інституту Західної Македонії випуск-
никам Українсько-Грецької програми магістерської з бізнес 
адміністрування. Вручення здійснювали ректори навчальних 
закладів проф. А.І.  Крисоватий і проф. Н. Асімопулос, керівники 
програм з українського і грецького боку проф. Є.В. Савельєв та 
проф. Е. Сискос, викладачі програми. В урочистому врученні 
дипломів взяв участь мер міста Касторія.

Україно-грецька магістерська програма з бізнес 
адміністрування заснована у 2008 році на основі навчальних 
планів і програм Тернопільського національного університету, які 
акредитовані Міністерством освіти і науки України. Програма 
пройшла експертну оцінку грецьких фахівців і постановою Уряду 
Греції визнана як така, що відповідає європейським критеріям, 
що дає підстави визнавати диплом випускників програми у 
країнах Європейського Союзу. Мова навчання на програмі – 
англійська. Заняття проводяться викладачами ТНЕУ та 
Технічного інституту Західної Македонії. За час функціонування 
програми диплом магістра з бізнес адміністрування отримали 
87 громадян Греції. Нині на програмі навчаються 52 студенти.

Професор Є.В. Савельєв, доктор економічних наук, 
завідувач кафедри міжнародної економіки ТНЕУ 

Розвиток співпраці ТНЕУ з 
вищими навчальними закладами 

Болгарії та Греції

Конструктивна співпраця 
між Дрезденським технічним 

університетом і ТНЕУ

Фото на згадку – після церемонії  вручення почесного звання 
Тернопільського національного економічного університету «Doctor 
Honoris Causa» професору, доктору економічних наук Економічної 
академії імені Д.А. Ценова (Республіка Болгарія) Атанасу Дам’янову 
Петрову! Засвідчуючи свою повагу, університетці побажали Атанасу 
Дем’янову, щоби кипуча енергія й надалі спонукала його до дієвості, 
сміливих задумів, життєво важливих проектів і наукових перемог!

На світлинах: вгорі - урочисте вручення спільних дипломів Тернопільського 
національного економічного університету і Технічного освітнього інституту 
Західної Македонії випускникам Українсько-Грецької програми магістерської 
з бізнес адміністрування; внизу - зустріч ректора ТНЕУ А.І.Крисоватого із 
делегацією Дрезденського технічного університету.
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Студенти 
факультету економіки та управління, які є учас-

никами міжнародного проекту «Студентські 
комунікації», що реалізується з 10.02.2014 р. в рамках 
Українсько-Польського співробітництва між ТНЕУ 

та Вроцлавським економічним університетом, спря-
мованого на мотивацію до самоосвіти 

з метою формування потенційних можливостей 
та розвитку комунікаційних здібностей молодого 

покоління. 
Шляхом оволодіння однією із європейських 

мов як засобу підвищення студентської 
мобільності, зініціювали проведення Днів Європи 

у Тернопільському національному економічному 
університеті.

26 травня студенти ФЕУ провели біля центрального кор-
пусу ТНЕУ флешмоб «Дякуємо за солідарність». Дану цитату 
учасники флешмобу написали усіма європейськими мовами і ви-
шикувалися довкола утвореного серця – із сердечною вдячністю 
Європі за солідарність із Україною в часі Революції Гідності.

27 травня студенти організували і провели Вечір Польської 
Поезії, на якому – українською і польською мовою – звучали 
твори Адама Міцкевича, Тараса Шевченка, Лесі Українки та ін.. 

28 травня 2014 року – в рамках Днів Європи у ТНЕУ – у 
залі засідань Вченої ради ТНЕУ відбувся Міжнародний кру-
глий стіл на тему «Бізнес симуляція як інноваційний метод 
навчання в умовах економічних знань». Вітаючи учасників 
круглого столу, проректор з міжнародних зв’язків ТНЕУ, 
доктор економічних наук, професор Віктор Козюк наголо-
сив, що подібні міжнародні заходи, коли студенти нашого 
університету мають можливість продемонструвати не лише 
свої знання з іноземної мови, а й представити власні бізнес-ідеї, 
є важливим кроком у напрямку інтернаціоналізації оцінки їхніх 
знань.  Із доповідями виступили:  з українського боку – канди-
дат економічних наук, доцент кафедри економіки і корпорація 
Людмила Куц, яка представила аналітичну оцінку даного 
проекту;  з польського боку – заступник декана Гданського 
університету, доктор, професор Войцєх Бізон та помічник 
ректора зі співпраці Вроцлавського економічного університету 
Анета Зелінська. У роботі круглого столу участь взяли коор-
динатор співпраці між ТНЕУ та Гданським університетом, 
доктор, професор Мірослав Йотко; науковці Гданського 
університету доктор Мартін Скурчиньскі і доктор Анжей 
Пошевєцкі. Такий захід у ТНЕУ відбувається уже другий рік 
поспіль, і модератором його незмінно виступає  к.е.н., доцент 
кафедри економіки підприємств і корпорацій Ольга Собко.

У другій половині дня у дворі навчального корпусу №2 
університету відбулася вечірка польського фольклору, під час 
якої звучали українські і польські народні пісні, а також студен-
ти факультету економіки та управління разом із учасниками 
СКК «Універ» танцювали українські і польські народні танці, 
майстер-класи з яких провели Іванна Чайковська і Катерина 
Короленко.

29 травня студенти представили теми, які підтверджували, 
що поєднує Польщу і Україну – через відомі і невідомі факти. На-
приклад: український поет Богдан Лепкий похований у Кракові; 
польський композитор Шопен бував у Тернополі – в храмі Різдва 
Христового…

Тернопільський національний економічний університет 
організував науковцям  з Польщі – заступнику декана Гданського 
університету, доктору, професору Войцєху Бізону; помічнику 
ректора зі співпраці Вроцлавського економічного університету 
Анеті Зелінській; координатору співпраці між ТНЕУ та Гдансь-
ким університетом, доктору, професору Мірославу Йотко; на-
уковцям Гданського університету доктору Мартіну Скурчиньскі 
і доктору Анжею Пошевєцкі  поїздку до Збаразького замку, який 
є історичним місцем, що поєднує поляків і українців, зокрема, 
спільній визвольній боротьбі проти татарської навали.

30 травня студенти факультету економіки та управління, 
одягнувшись у синьо-жовтий одяг і утворивши прапор України, 
провели підсумковий флешмоб «Україна – це Європа».

Відрадно, що ініціативу студентів підтримали і 
студентська рада факультету, і деканат ФЕУ, декан 
якого – Віктор Островерхов разом зі студентами був 
учасником численних заходів європейського рівня, які про-
водилися у Тернопільському національному економічному 
університеті з нагоди Днів Європи у ТНЕУ.

Марія Шаваровська 

Дні Європи - у ТНЕУ!

Світлина кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки 
підприємств і корпорацій ФЕУ ТНЕУ Олександра Вашківа

Студенти з Данії - у ТНЕУ!

Протягом 17-22 листопада 2013 року у Тернопільському національному 
економічному університеті перебувала студентська делегація з Данії у 
складі дванадцяти студентів-магістрів Ольборгського університету, що 
навчаються за спеціальністю «Менеджмент інформаційних технологій», 
а також професора Гіте Чорнерхой.

 Магістри з Данії в рамках навчального туру разом зі студентами 
факультету комп’ютерних інформаційних технологій та Україно-
Нідерладського факультету економіки та менеджменту ТНЕУ відвідали 
Національний університет «Львівська політехніка», ознайомилися з робо-
тою львівського представництва Україно-датської компанії Conscensia, 
що  спеціалізується у сфері ІТ-аутсорсінгу.

 Також у Тернополі були проведені зустрічі з персоналом компанії Eleks 
та МаgneticOne. Студенти  ТНЕУ та гості з Данії мали можливість 
ознайомитись з структурою, функціонуванням та організацією успішного 
IT-бізнесу в Україні. Під час зустрічей на факультетах датчани презен-
тували інформацію про свій університет та країну. Доцент Тарас Дивак 
провів відкриту лекцію «Healthy product as a part of success». 

 Керівники факультетів обговорили питання обміну студентами, 
стажування на провідних компаніях, що працюють в сфері інформаційних 
технологій та шляхи майбутньої співпраці в науковій сфері.  

Кафедра міжнародної інформації

Серце вдячності Європі - за солідарність!
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Роберт Хіромото: 
«ЯКІСНА І ХОРОША НАУКА РОБИТЬСЯ В УКРАїНІ, 

зокрема у Тернопільському національному економічному 
університеті!»

Гість редакції

Із початком нового – 2013/14 – навчального року 
до Тернопільського національного економічного університету 
прибув професор комп’ютерних наук в Університеті Айдахо 

(University of Idaho), США Роберт Хіромото (Robert Hiromoto), який, 
завдяки програмі Фулбрайт, отримав нагоду викладати та проводити 

дослідження  в Україні.
Професор Хіромото дев’ять місяців працював у ТНЕУ, 

де викладав курси бездротового зв’язку і високопродуктивних обчислень, а 
також продовжував розпочаті ще у США 

дослідження в напрямку бездротових протоколів зв’язку, 
які використовуються для координації автоматизованих кластерів.

Сьогодні професор Роберт Хіромото – 
гість редакції газети ТНЕУ «Університетська думка».

Інформаційна довідка: професор Хіромото – викладач Університету Айдахо з 2002 року, починаючи з кампуса Москви (Айдахо) і переїзду 
в Айдахо-Фолс в 2009 році; також він залучений до роботи філії Центру перспективних енергетичних досліджень (CAES), де співпрацює з 
викладачами в галузі ядерної енергетики.

«Професор Хіромото є прикладом в напрямку передових досліджень та викладання в Університеті Айдахо, факультету CAES, а також 
міжнародної роботи цього закладу. Це значне досягнення і честь для нього, Університету штату Айдахо та Центру перспективних енерге-
тичних досліджень», – так охарактеризував Роберта Хіромото віце-президент і заступник директора Центру перспективних енергетичних 
досліджень Університету Айдахо Роберт Сміт.

Візит професор Хіромото до України став можливим завдяки програмі імені Фулбрайта, яка посідає чільне місце у системі міжнародної 
освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946 року, 
на сьогодні вже у 155 країнах світу. За час існування Програми в Україні - з 1992 року - понад 850 українців навчалися, стажувалися, проводили 
дослідження в США; у свою чергу, майже 500 американців викладали в українських вишах й займались науковою працею.

- Пане професоре Хіромото, скажіть, 
будь ласка, чому Ви обрали саме Україну, 
адже програма міжнародна?

- До Тернопільського національного 
економічного університету я приїхав на запро-
шення професора Анатолія Саченка, а Програма 
Фулбрайта покриває мені прожиття, харчуван-
ня - тобто, базові витрати. 

- Чи передбачає Програма читання 
лекцій студентам нашого університету?

- Програма передбачає і лекції, і про-
ведення наукових досліджень. 

- На які теми Ви читали лекції?
- Перша основна тема - це бездро-

товий зв’язок, а також я розповідав про 
паралельні обчислення. Зі студентами-
випускниками факультету комп’ютерних 

інформаційних технологій Тернопільського 
національного економічного університету я 
працював, здебільшого, по гранту. На моїх 
лекціях із бездротових мереж були сту-
денти і українські, і іноземці, а на лекціях 
з паралельного обчислення - лише іноземні 
студенти Україно-американської програми. 

- Пане професоре Хіромото, чи 
помітили Ви відмінність між студен-
тами вашої країни і Сполучених Штатів 
Америки?

- Українські студенти дуже дорослі 
і багато знають, сміливо дискутують з 
лектором… Водночас, я зрозумів, які типи 
задач цікаві студентам з України. 

- Невже задачі у різних країнах 
відрізняються? Якщо так, то чим? 

- Відрізняються задачі… Для прикладу, 

якщо в США є якась проблема, то люди 
стараються розробити теорію і знайти її 
практичне рішення, а в Україні зупиняють-
ся на теорії. Це чудово мати студентів 
з доброю теоретичною підготовкою, як 
українські, бо їх можна легко залучити до 
практичних розробок, адже вони мають 
добру теоретичну платформу.

- Якщо можна, розкажіть, будь ласка, 
про розробки, які готуєте подавати на 
Грант…

- Підготовку даного Гранту ми 
здійснюємо разом з науковцями науково-
дослідного інституту ТНЕУ. Це - великий 
проект, і зараз ми проводимо підготовчі 
роботи, щоби подати його . Це велика, 
тривка і об’ємна робота великого колекти-
ву науковців. Партнерами виконання цього 
Гранту є, як мінімум, три різних країни. 
Словом, це великий міжнародний проект.

- Професоре Хіромото, скажіть, будь 
ласка, що конкретного вдалося зробити 
за дев’ять місяців перебування в Україні?

- Найголовніше - це те, що ми, як я 
вважаю, успішно працюємо над великою 
пропозицією гранду «Горизонт-2020», 
який включає у себе бездротовий зв’язок 
між квадрокоптерами - своєрідний елек-
тричний безпілотний вертоліт. Для при-
кладу: ядерний реактор, на антену якого 
поступають дані з сенсора, що є в самому 
ядерному реакторі. І коли раптом зникає 
проводовий зв’язок, то на допомогу при-
ходять квадрокоптери, які відновлюють 
зв’язок з сенсорами.

- Пане професоре, ви жили в Україні, 
фактично, у визначний - доленосний 
історичний час, коли у нашій державі 
відбувалися найгучніші події, коли гинули 
люди – за правду, за честь, за гідність, за 
справедливість, за волю… 

- Я відчув, що приїхав до України дійсно 
в історичний час, і навіть зрозумів, чому 
Програма Фулбрайта вибрала саме мене для 

(Закінчення на 7-й стор.)
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праці в Україні. Досить велика конкуренція 
була на оцю програму, і недаремне вибрали 
мене для стажування в Україні. Можливо, 
справа, власне, не стільки у мені, бо важливо 
було посилати науковця саме в Україну, адже 
ціль все одно була Україна.

- Чи бували Ви у гущі революційних 
подій? Як можете охарактеризувати 
поступ українського народу?

- Враховуючи те, що у Тернополі були 
всюди протести, - то я мимоволі бачив те, 
що відбувалося. Також я їздив по справах до 
Львова і до Чернівців, і скрізь бачив проте-
сти. Але я був поінформований про життя 
в Україні. Ще перед тим, як приїхати, я 
прочитав глибше про Україну і знав про 
деякі внутрішні соціальні проблеми народу 
з урядом та владою… Хочу відзначити, 
що в Україні живуть дійсно дуже хоробрі 
люди, які змогли виступити з протестом і 
відстояти свої права.

- В Україні часто змінюється погода, 
а цьогорічна зима не шкодувала морозу… 

- І все ж зима у Тернополі не була 
настільки холодною, як у моєму рідному 
місті в Сполучених Штатах Америки… 
Значить, мені тут було тепліше…

- Вам сподобався Тернопіль?
- Ваше місто комфортне, компактне... 

Тут можна запросто дістатися, куди 
потрібно... Взимку я навіть переходив через 
замерзле озеро… 

- Які Вам зустрічалися люди?
- У Тернополі  живуть дуже доброзичливі, 

гостинні та дружні люди. Мене запрошували 
на Різдво і на Великдень святкувати разом 
з українськими родинами - це було цікаво і 
незабутньо. Відрадно, що усі страви, які 
подавали, були дуже натуральні та свіжі... 

- Пане професоре, за кілька днів Ви 
покинете Україну… Чи не було бажання 
залишитися, зокрема, у Тернополі?

- Як відремонтують дороги, тоді мож-
на буде подумати - відповів, усміхаючись, 
американець Роберт Хіромото. – Адже 
ваша місцевість нагадує мені середній захід 
США, зокрема Небраску і Канзас, де також 
люди вирощують натуральні продукти...,

- Пане Роберте, чи доводилося Вам 
у житті власноруч вирощувати овочі?

- Так, я сам вирощував кукурудзу, горох, цукіні… 
- Які враження про наш край повезете 

до Сполучених Штатів Америки?

«В Україні живуть дійсно дуже хоробрі люди, які змогли 
виступити з протестом і відстояти свої права!»

Професор Роберт Хіромото
Гість редакції

- Гарні враження, бо ваша місцевість дійсно особлива - міста і довкола багато сіл… 
Такий тип місцевості дуже рідкісний в Америці.

- Чи плануєте приїхати до України ще, щоби подивитися, принаймні, на 
відремонтовані дороги...

- Як випаде нагода, то з радістю приїду ще... Якби я знав українську, то було би це 
таке відчуття, що повертаюся додому...

- Пане професоре, чи не було у Вас бажання вивчити українську мову?
- Я брав уроки, займався трішки, тому вважаю, що перші кроки у вивченні української 

мови зробив...
- Пане Роберте Хіромото, бажаю вам виграти Грант, над яким Ви так багато 

працювали… Будь ласка, розкажіть читачам газети ТНЕУ «Університетська думка», 
що він принесе Україні?

- Найголовніше - це міжнародне визнання, що якісна і хороша наука робиться в Україні, 
зокрема у Тернопільському національному економічному університеті. Якщо ми матимемо 
успіх, то результат буде використаний по всьому світу.

- І, насамкінець, пане Роберте, що би Ви хотіли сказати чи побажати студентам 
і науковцям нашого університету?

- Хочу сказати, що мені пощастило співпрацювати з дійсно хорошими людьми факуль-
тету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного 
університету. Також мені було дуже цікаво працювати з випускниками і молодими науков-
цями уже згаданого факультету, бо це гарний калібр людей - висококваліфіковані, ерудовані, 
людяні… І я би дуже хотів, щоби у майбутньому хтось із них приїхав працювати до США.

- Дякую за розмову і бажаю, щоби Ваші задуми здійснилися.

Розмовляла Марія Баліцька, член НСЖУ, 
головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка»

Допомагав спілкуватися 
інженер лабораторії персональних комп’ютерів кафедри ІОСУ ФКІТ 

Костянтин Ковалок, який фахово володіє англійською мовою
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Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Українcько-американській програмі з комп’ютерних наук - 10 років!
Історія. Українсько-американську про-

граму з комп’ютерних наук (УАП), www.
cs.umaine.edu/~aus, створено у квітні 
2004 року Тернопільським національним 
економічним університетом (ТНЕУ) та 
американським Університетом штату 
Мейн (UMaine). Цей договір був укла-
дений за ініціативою професора ТНЕУ 
Анатолiя Саченка і професора UMaine 
George Markowsky, який був першим деканом 
УАП протягом 2004 /05 н.р.

Навчання. Студенти УАП навчаються 
згідно інтегрованого навчального плану з 
“Комп’ютерних наук”, який крім норматив-
них дисциплін, включає також предмети 
з навчальних планів низки університетів 
США. Студенти навчаються 4 роки і після 
успішного закінчення отримують диплом 
бакалавра. Після цього вони можуть про-
довжити навчання в UMaine, ТНЕУ чи 
будь-якому іншому американському та 
європейському університеті і претендувати 
на ступінь магістра / PhD.

 До викладання в УАП залучаються про-
фесори з американських та європейських 
університетів, учасники американських 
програм Fullbright в Україні, представники 
Корпусу Миру, а також провідні викладачі 
ТНЕУ, які проходили стажування в США 
та Європі. Особливістю УАП є те, що 
навчання здійснюється виключно на 
англійській мові.

Міжнародні зв’язки. УАП має угоди про 
співпрацю і обмін студентами з наступни-
ми університетами: 

• University of Maine, USA
• University of South Carolina Upstate, USA
• University of New Hampshire, USA 
• Aristotle University of Thessaloniki,Greece
• Huazhong Normal University, China

Студенти УАП щорічно беруть активну 
участь у спорті, у фестивалі-конкурсі 

творчо обдарованої молоді ТНЕУ 
«Студентська Ліра»; подорожують... 


