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Про інститут:
Внаслідок втілення європейських принципів 

реформування вищої освіти, підвищення її якості 
та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 р. у складі 
університету на базі провідних факультетів, що 
реалізують міжнародні програми, був створений 
Навчально-науковий інститут міжнародних 
економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина.

На сьогодні Тернопільський національний 
економічний університет за активної участі  
ННІМЕВ ім.Б.Д.Гаврилишина уклав понад 60 угод із 
вищими навчальними закладами з понад двадцяти 

зарубіжних країн, з яких 37 -  вищих навчальних 
закладів 20 країн Європейського Союзу, а також 
Білорусі, Грузії, Казахстану, Канади, Китаю, Молдови, 
США та інших.

Інститут бере активну участь у реалізації 
програм академічної мобільності (обмін студен-
тами та викладачами із зарубіжними партне-
рами в межах інтегрованих навчальних планів, 
програм практик та стажування, підвищення 
кваліфікації, програм двох дипломів, «Польський 
Еразмус для України», «Erasmus+», «Universities 
Network» та інші).

- проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викла-
дацьким колективом та бізнесменами-практиками, в тому числі зарубіжними;

- підготовка висококваліфікованих 
фахівців, здатних успішно конкурувати 
на світовому ринку праці в умовах його 
трансформації та викликів глобальної 
економіки;

- ефективне співробітництво із 
зарубіжними партнерами;

- модернізація розвитку інфраструктури 
з метою забезпечення доступу до нових 
інформаційних технологій навчання та 
e-learning тощо.

Структура ННІМЕВ ім.Б.Д.Гаврилишина:
факультет-програми:

• українсько-нідерландська;
• українсько-німецька.

кафедри:
• міжнародної економіки;
• міжнародного бізнесу та туризму;
• міжнародних фінансів та глобальної 

економіки ім. С.І. Юрія;
• міжнародних економічних відносин 

і  міжнародної інформації;
• міжнародного менеджменту та 

маркетингу;
• німецької мови;

Директор: Ігор Михайлович Таранов, 
кандидат  економічних наук, доцент

Стратегічні вектори розвитку інституту:

Гордість інституту - наші випускники!
Випускники ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина – успішні бізнесмени, 

управлінці, керівники  високого рівня, спеціалісти у галузі міжнародних 
економічних відносин та міжнародної інформації, дипломати, перекладачі, 
бізнес-тренери, аташе, фінансові менеджери вищої ланки, експерти-консуль-
танти із зовнішньоекономічної діяльності, дипломатичні агенти, рестора-
тори, економічні радники, відомі фахівці із комп’ютерних технологій тощо.

- можливість здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів, освітніх 
ступенів БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР за вказаними напрямами 
підготовки та спеціальностями;

- навчання здійснюється українською, англійською, німецькою, польсь-
кою, російською та іншими мовами; 

- обов’язкове поглиблене вивчення двох і більше іноземних мов за вибо-
ром студента (англійської, німецької, польської, французької та інших) із 
видачею відповідних сертифікатів;

- надання можливості навчання, проходження виробничої практики, 
стажування у провідних вищих навчальних закладах Європи, Америки та Азії; 

- навчання за інтегрованими  навчальними планами і програмами з вико-
ристанням ECTS (врахування досвіду університетів партнерів);

- викладання фахових дисциплін  провідними вченими та фахівцями  
навчальних закладів Європи та Америки;

- надання можливості вивчення іноземних мов  із базового рівня у разі недо-
статнього рівня підготовки студента;

- можливість здобуття наукового ступеня  і продовження  навчання  в 
аспірантурі з відривом  та без відриву від виробництва.

Переваги навчання у ННІМЕВ 
ім.Б.Д.Гаврилишина

Напрями підготовки та 
спеціальності:

•  Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:
        Напрями підготовки:
-  маркетинг (міжнародний маркетинг);
-  менеджмент (міжнародний менеджмент; 

управління міжнародним бізнесом;  менеджмент ту-
ристичного та готельно-ресторанного бізнесу);

- міжнародний бізнес;
- міжнародна економіка (європейська економіка; 

міжнародний туризм; світова економіка і міжнародне 
право; міжнародні фінанси);

-  міжнародні економічні відносини;
-  міжнародна інформація;
-  організація  туристичного  обслуговування 

(управління туристичним бізнесом).
• Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст:
  Галузь знань «Економіка і підприємництво»:
спеціальність: маркетинг;
спеціальність: міжнародна економіка;
галузь знань «Менеджмент і адміністрування»:
спеціальність: менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності (міжнародний  інвестиційний менеджмент; 
управління міжнародним бізнесом; менеджмент 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу).
• Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:
  Галузь знань «Економіка і підприємництво»:
спеціальність: маркетинг (міжнародний маркетинг);
спеціальність: міжнародна економіка (європейська 

економіка; міжнародний туризм; світова економіка і 
міжнародне право; міжнародні фінанси; 

міжнародна торгівля і комерційна дипломатія);
Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»:
спеціальність: менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності (міжнародний  інвестиційний менеджмент; 
управління міжнародним бізнесом; менеджмент 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу);
Галузь знань «Міжнародні  відносини»:
спеціальність: міжнародна інформація;
спеціальність: міжнародні економічні відносини;
Галузь знань «Специфічні категорії»:
спеціальність: консолідована інформація;
Галузь знань «Сфера обслуговування»:
спеціальність: туризмознавство (управління ту-

ристичним бізнесом; спортивно-оздоровчий туризм).

•  д і л о в о ї  ком у н і к а ц і ї  т а 
організаційної поведінки.

Міжнародні навчальні програми:
•  а н г л ом о в н а  п р о г р а м а  з 

міжнародної економіки;
• українсько-американська програма 

з комп’ютерних наук;
• українсько-грецька програма  

«Магістр з бізнес-адміністрування»;
• українсько-польська програма.

Підготовчі відділення:
• підготовче відділення для 

іноземних громадян.

На фото: видатний економіст сучасності, член Рим-
ського клубу Б.Д.Гаврилишин записує у Книзі відгуків свої 
побажання ТНЕУ в присутності ректора університету, 

доктора економічних наук, професора А.І.Крисоватого
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Мудрець — це той, хто уміє бути Самим Собою, не вимагаючи від себе 
неможливого і роблячи те, що може робити. (Бенджамен Хофф)

Доброї пори доби! Мене 
звати Ростислав Вітяк, я є 
студентом Тернопільського 
національного економічного 
університету – третьо-
курсником Навчально-
науковового інституту 
міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д. Гаврили-
шина, групи МАУБ-31.  І 
я ні краплі не шкодую, що 
вступив саме у наш універ.

Почнемо з самого по-
чатку, а саме чому ТНЕУ 
і чому ННІМЕВ? На 
вибір ТНЕУ  у мене було 
декілька причин. Перша 
і, мабуть, найвагоміша 
– це бачення себе не як 
рядового працівника, а як 
кваліфікованого і компе-
тентного у своїй справі 
лідера та керівника. Друга 
– рекомендації знайомих 
та друзів. Перед посту-
пленням у ТНЕУ, мені зда-
валося, що навчання буде 
таким же, як і у школі. 
Але, провівши один день 
на заняттях, я зрозумів, 
що це далеко не так. Тут 
цікаве все – і прогулянки 
з одногрупниками після 

занять, і поїздки в межах України та за кордон, і саме навчання. Викладацький 
колектив ННІМЕВ молодий та амбітний. Це люди, які хочуть навчати і роблять 
це незвичними для студентів шляхами. Заняття можуть проходити у вигляді 
гри, чи з використанням новітніх технологій. Це дуже круто!

Звичайно, кожного цікавлять поїздки за кордон. Я можу похизуватися тим, 
що я був у США по програмі Work&Travel. Таку можливість я отримав саме 
завдяки ННІМЕВ. Дякуючи викладачам, я оволодів двома мовами (англійською 
та німецькою) та практичними аспектами менеджменту ЗЕД, що дало мені 
можливість пройти співбесіду з роботодавцем із США. Існують також різні 
програми по обміну студентів, в яких я планую брати участь. 

Всі ми мріємо бути успішними та працювати на самого себе. ННІМЕВ та 
кафедри нашого інституту допоможуть реалізувати цю мрію!

Зі студентської пошти...
Навчання у ТНЕУ – стильно, модно, 

молодіжно!
Інститутська родина

За три  роки  навчання  у 
Тернопільському національному 
економічному університеті я зрозумів, 
що таке студентське життя. Після 
того, як Факультет міжнародного 
бізнесу трансформувався у потуж-
ний, сучасний Навчально-науковий 
інститут міжнародних економічних 
відносин ім. Богдана Дмитровича Гав-
рилишина, я зумів реалізувати себе як 
особистість. Постійні конференції, 
тренінги, подорожі, можливості  реалізовувати себе не лише 
в Україні, а й за її межами. 

Навчально-науковий інститут міжнародних 
економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина - це місце,  
де тобі завжди допоможуть! 

Адміністрація інституту - це високопрофесійні люди, 
котрі мають за ціль випускати найкращих студентів – тих,  
хто буде змінювати та будувати нову Європейську Україну. 

Студенти, які проявляювть себе у навчанні, спорті, 
мистецтві, у різних проектах, громадському житті 
ННІМЕВ, університету, міста і держави  загалом 
– мають можливість отримати іменну стипендію 
Б.Д.Гаврилишина.

На завершення хочу додати, що Навчально-науковий 
інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гав-
рилишина –  це місце, де тебе завжди підтримають студен-
ти та адміністрація, тому що ми є інститутська родина. 

Віталій круцько, 
заступник студдиректора ННІМЕВ,  група Т-31

Українсько-американську програму з комп’ютерних наук (УАП) ННІМЕВ створено в квітні 2004 року 
Тернопільським національним економічним університетом (ТНЕУ) та американським Університетом 
штату Мейн (UMaine). Цей договір був укладений за ініціативою професора ТНЕУ Анатолiя Саченка і 
професора UMaine George Markowsky. Останній був першим деканом УАП протягом 2005 н.р. 

УКРАїНСьКО-АМЕРиКАНСьКА ПРОГРАМА 
з комп’ютерних наук

Студенти УАП 
навчаються згідно 
інтегрованого на-
вчального плану з 
“Комп’ютерних наук”, 
який крім нормативних дисциплін, включає також 
предмети з навчальних планів ряду університетів 
США. Студенти навчаються 4 роки і після 
успішного закінчення отримують диплом бакалавра. 

Після цього вони можуть продовжити на-
вчання в UMaine, ТНЕУ чи будь-якому іншому 
американському та європейському університеті і 
претендувати на ступінь магістра / PhD.

До викладання в УАП залучаються професори 
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 інтенсивне вивчення 
англійської мови на всіх курсах навчання. Крім того 
ряд предметів на старших курсах читатимуться 
виключно англійською мовою. 

УАП має угоди про співпрацю і обмін студен-
тами з наступними університетами: UMaine 
(США), University of South Carolina Upstate (США), 
University of Siegen (Німеччина), Kaunas University 
of Technology (Литва), Technical University of Sofia 
(Болгарія) та іншими.
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Відмовтеся від спроб змінити людей, і ви вивільните велику кількість енергії 
для власної внутрішньої трансформації. (Бред Дженсен)

ННІМЕВ – ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІї! 
Вже другий рік я здобуваю вищу освіту в Навчально-науковому інституті міжнародних 

економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина за напрямом «Міжнародна інформація». Загалом, на-
зва напряму звучить цікаво, хоча багато людей не розуміють його суті. Інформація на сьогодні є 
найважливішим ресурсом, а міжнародна інформація та якість її опрацювання потрібні в різних 
сферах, в першу чергу в економічній та політичній. 

При обиранні майбутньої професії я знала, що вона буде пов’язана з міжнародним напрям-
ком, але мене цікавила інноваційна професія, яка на сьогодні знаходиться на стадії розвитку 
в Україні. Тому, з усього переліку різних спеціальностей моя увага зупинилася на міжнародній 
інформації. Я розуміла, що моє знання декількох іноземних мов та попередня освіта закордоном 
мені знадобляться при отриманні знань за цим напрямом.

На сьогодні можу без заперечень підтвердити, що я задоволена своїм вибором, міжнародна 
інформація, це напрям, який є одним з найактуальніших, щодо подій які відбуваються в нашій 
державі. Нашому суспільству, яке знаходиться на стадії розвитку та прагне досягнути 
європейських цінностей потрібні фахівці міжнародної інформації задля найкращої популяризації 
України за кордоном. Під впливом глобалізації кожна країна, яка хоче розвиватися в правильному 
напрямку, повинна вміти працювати з інформацією.

Тому напрям «Міжнародна інформація» можу порадити всім, хто мріє про самореалізацію в 
галузі, без якої на сьогодні не зможе обійтися наша держава та всі розвинуті країни, який надає 
простір для розвитку та безперервного отримання нової інформації.

Анастасія Шерстка, cтудентка групи МІ-21 

Навчання на українсько-німецькій факультет-програмі 
поєднує переваги європейської та української систем підготовки 
фахівців напряму «Міжнародна економіка», здійснюється за 
вдосконаленими навчальними планами із врахуванням досвіду 
університетів-партнерів: Дрезденського технічного університету 
(ДТУ), Дортмундського університету прикладних наук, Німецької 
та Австрійської служб академічного обміну (DAAD, OEAD). 

Перевагою навчання тут є те, що студенти мають змогу на-
вчатися впродовж семестру в університетах-партнерах Німеччини та Австрії. Також є 
велика можливість для студентів отримувати стипендії на літні курси в Німеччині для 
покращення мовних навичок, а також гранти на навчання за магістерськими програмами. 

Обов’язковою складовою части-
ною навчального процесу є т.зв. 
«німецька сесія», коли до ТНЕУ з 
начиткою лекцій приїжджають 
колеги з ДТУ – проф. Вольфганг Ур, 
проф. Ганс Візмет, д-р Маттіас 
Льозе, мовні тутори, координатори 
програм виробничої практики  і 
лектори ДААД.

Ми робимо все для того, щоб 
наші випускники досягали успіху, 
зростали професійно, здобували 
визнання міжнародної спільноти, 
своїм професіоналізмом сприяли 
піднесенню іміджу української 
держави в світі!

Українсько-німецька факультет-програма 
ННІМЕВ імені Б.Д.ГАВРиЛиШиНА 

Англомовна про-
грама з міжнародної 
економіки і  ту-
ризму призначе-
на для навчання 
як  українських , 
так і іноземних 
студентів, тому її 
випускники можуть 
працювати як на 
теренах України, 

так і в інших країнах світу. Підготовка 
фахівців для роботи в іноземних компаніях 
ставить додаткові вимоги до програми. 

Випусковою є кафедра міжнародної 
економіки.

Переваги навчальної програми: 
• на вибір студента пропонуються 

україно- та англомовна програми;
• викладання здійснюють викладачі 

ТНЕУ, які пройшли стажування за кордо-
ном та іноземні професори;

• пропозиції з вивчення іноземних мов: 
англійська – обов’язкова; німецька, фран-
цузька, італійська – на вибір студента;

•  організація інтенсивного курсу вивчен-
ня зазначених мов, англійської мови – у разі 
недостатнього рівня підготовки.

Випускники програми отримують диплом 
бакалавра/магістра з міжнародної економіки 
за фаховими спрямуваннями “Європейська 
економіка” або “Міжнародний туризм”.

Головною метою 
діяльності Українсько-
нідерландської факуль-
тет-програми ННІМЕВ 
ім.Б.Д.Гаврилишина є 
забезпечення високого 

професійного рівня підготовки фахівців та ефек-
тивна організація навчального (освітнього) і 
науково-дослідного процесів на факультет-програмі.

Випускники бакалаврату отримують диплом 
бакалавра з менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності, або бакалавра з міжнародного марке-
тингу, а також сертифікат Університету ім. 
Еразмуса, м. Роттердам, Нідерланди. Випускни-
ки магістратури отримають диплом магістра з 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
або міжнародного маркетингу.

    Можливості для студентів:
• досконале володіння англійською мовою та 

вивчення другої іноземної мови за вибором (німецька, 
французька, іспанська або італійська);

• розвиток лідерських, особистісних та 
управлінських якостей під час навчального 
процесу та беручи участь в літніх школах, 
олімпіадах, конференціях;

• опанування навичками роботи з комп’ютером, 
вільний доступ до Інтернету;

• семестрове навчання в університетах 
Нідерландів, Австрії, Данії, Франції, Канади 
та вивчення фахових дисциплін англійською 
мовою в ТНЕУ;

• стажування та практика у вітчизняних та 
зарубіжних фірмах і організаціях;

• успішне працевлаштування на провідних 
підприємствах України та світу.

Українсько-нідерландська 
факультет-програма 

ННІМЕВ 
ім.Б.Д.Гаврилишина

АНГЛОМОВНА 
програма з міжнародної 

економіки і туризму 
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Якість – це робити що-небудь правильно, 
навіть, коли ніхто не дивиться. (Генрі Форд)

ІНСТиТУТ МІЖНАРОДНиЙ – ТАКиЙ РІДНиЙ І МОДНиЙ!
Вибір спеціальності та ВНЗ для мене завжди відігравав 

неабияку роль. Ще будучи абітурієнткою, я неодноразово 
задумувалась: яку спеціальність обрати, якому ВНЗ надати 
перевагу? Після успішної здачі ЗНО настала важлива мить 
у моєму житті. Подаючи документи у різні ВНЗ, чомусь із 
найприємнішими спогадами пов’язаний саме ТНЕУ. Приємні  
та усміхнені студенти допомогли мені заповнити потрібні 
анкети, а привітний персонал з радістю оформив усі докумен-
ти.  І в результаті стежка мого життя знову повернула  до 
порогу  саме нашого університету  – я стала студенткою 
Навчально-наукового інституту міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д.Гаврилишина,  за напрямом  підготовки 
– менеджмент, здобуваю спеціальність - менеджмент 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

У чому ж полягав мій вибір? Поступаючи саме в цей ВНЗ 
та інститут я була впевнена, що саме тут я зможу погли-

бити свої знання іноземних мов та матиму можливість перебрати досвід навчання за кордоном. 
Щодо спеціальності – можу сказати, що крім любові до подорожей я завжди цікавилась саме 
туристичним бізнесом. До того ж я відповідальна та організована дівчина, то ж надіюсь, що 
буду повністю відповідати обраній спеціальності.

І хоч  я закінчую лише 1 курс, та вже  сьогодні можу дати певну характеристику всього, що 
відбувалось зі  мною в стінах цього університету. Одне з перших приємних вражень справила  на 
мене поїздка в Скоморохи на «Посвяту в студенти». 

Завдяки участі в організації кураторів моєї групи МАУБ-11 та групи Т-11 мені була надана чудова 
можливість познайомитись ближче з групою, куратором, викладачами нашої кафедри та студен-
тами старших курсів. Це були два дні приємних 
моментів та сюрпризів. Достойне введенння в цікаве 
студентське життя. Не можу не згадати участь в 
заході «Ліра». З неймовірною підтримкою дирекції 
нашого інституту та самих студентів виступ 
пройшов досить вдало.Також за цей період у мене була 
чудова можливість побувати на лекції патрона на-
шого інституту Богдана Дмитровича Гаврилишина. 
Це дуже розумна, відкрита до молоді людина. Саме від 
нього я почула цінні настанови на подальше життя 
– вірити у свої сили і не боятись мріяти.

Та мої враження побудовані не лише на таких 
цікавих заходах. Наше навчання – це цікаві лекції та 
практичні заняття з викладачами, які справді ставили 
собі за мету навчити мене чомусь, що пригодиться 
мені в подальшому.  Також хочу відмітити як дирекцію 
та персонал мого інституту, так і самої кафедри 
міжнародного бізнесу і туризму, що завжди відкриті 
до своїх студентів та готові допомогти у будь-яких пи-
таннях. Це люди,  до яких я можу звернутись за порадою 
щодо мого навчання чи подальшого вибору в житті. 

Підсумовуючи усе вищесказане, хочу відмітити, 
що зовсім не шкодую про зроблений мною вибір 
та щаслива навчатись саме тут. Окрім того я 
впевнена, що  надалі разом із персоналом даного 
інституту та ВНЗ ми зможемо зробити вагомий 
вклад у майбутній розвиток та покращення всіх 
умов навчання наших студентів.

Тетяна Семанюк, студентка групи МАУБ-11

Українсько-польська програма – це міжнародна програма, яка співпрацює з провідними 
вищими навчальними закладами Республіки Польща на підставі договорів про на-

вчальне та науково-дослідне співробітництво.  
Програма є організатором міжнародних науково-практичних семінарів і конференцій, які 

відбуваються в Україні та Республіці Польща.
За період функціонування програми понад 150 студентів відбули семестрове навчання у 

провідних ВНЗ Республіки Польща.
Безсумнівною перевагою навчання на програмі є обмін студентами (короткотермінове 

навчання на період одного семестру в одному із провідних вищих навчальних закладів 
Республіки Польща), де студенти мають змогу вибрати англомовну або польськомовну 
програми для поглиблення сформованої бази знань предметів економічного профілю, за-
гального та економічного курсів польської мови, прослухати лекції, відвідувати практичні 
заняття та написати підсумкову наукову роботу.

В рамках програми 
здійснюється спільна 
підготовка фахівців за про-
грамою МВА з Технологічним 
освітнім інститутом 
Західної Македонії. Навчан-
ня студентів здійснюється 
на базі Технологічного 
освітнього інституту 
Західної Македонії. Згідно Меморандуму порозумінь 
між ТНЕУ і Технологічним освітнім інститутом 
Західної Македонії (Греція) навчальний процес прово-
диться за навчальними планами і програмами ТНЕУ 
із залученням викладацького персоналу української і 
грецької сторін, при цьому грецька сторона забезпечує 
доступ студентів і професорсько-викладацького 
персоналу програми до необхідних навчальних 
матеріалів, комп’ютерного та іншого обладнання, 
засобів комунікації та виділяє офісне приміщення.

Програма акредитована Міністерством 
освіти, науки і релігій Греції, що обумовлює визнан-
ня диплому ТНЕУ в Греції та країнах Європейського 
Союзу. Випусковими кафедрами є кафедра 
міжнародної економіки ТНЕУ та департамент 
міжнародної торгівлі Технологічного освітнього 
інституту Західної Македонії. Навчальний процес 
здійснюється англійською мовою викладачами 
ТНЕУ і Технологічного освітнього інституту 
Західної Македонії. Тривалість магістерської 
програми розрахована на 2 академічних роки. При 
цьому загальний час реалізації програми не повинен 
бути більшим, ніж 3 роки, оскільки студенти ма-
ють право відкласти навчання максимум на 1 рік.

Українсько-грецька 
програма «Магістр з 

бізнес адміністрування» 
(УГПМВА-UGPMBA)


