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Дорогі юнаки та дівчата!
Щиро вітаю Вас від імені студентів та співробітників факультету аграрної економіки і 

менеджменту.
Факультет аграрної економіки і менеджменту є науковим, навчальним і культурним 

підрозділом Тернопільського національного економічного університету, що постійно розширює 
горизонти своєї діяльності. Освітній ідеал нашого факультету - освічена людина, вихована у дусі 
фундаментальних університетських традицій та цінностей.

Високу якість освітнього процесу забезпечують чотири кафедри факультету, на яких 
працюють 9 професорів – доктори наук, академіки, у тому числі Нью-Йоркської академії наук, 
і 22 – доценти, кандидати наук, які беруть участь у наукових, дослідницьких та міжнародних 
освітніх проектах.

Сфера діяльності випускників факультету досить широка. Вони успішно працюють 
керівниками підприємств, провідними економістами, а значна кількість наших випускників - це 
державні службовці, науковці та спеціалісти, топ-менеджери, добре знані в Україні й за кордоном.

Ми з повною впевненістю можемо говорити про те, що готуємо майбутнє України, оскільки 
наші випускники входять не лише до еліти суспільства, а в тій чи іншій мірі беруть участь у 
формуванні вектора розвитку держави. Це – наш найвагоміший результат, ми горді цим і впев-
нено дивимося у майбутнє.

 Освітній ідеал нашого факультету  освічена і вихована людина у дусі фундаментальних 
університетських традицій та цінностей.

З повагою декан факультету - Роман Богданович Гевко (Roman Hevko), 
доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, 

академік Інженерної академії України.

Офіцерами запасу
стають під час навчання студенти ФАЕМ

• Обліку і правового забезпечення агропро-
мислового виробництва.

• Економіки, організації і планування в агро-
промисловому комплексі.

• Аграрного менеджменту і права.
• Економіки та менеджменту природоко-

ристування.
Факультет забезпечує якісну підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
бакалавр, спеціаліст, магістр за наступними 
напрямами підготовки:

Облік і аудит
Фахове спрямування:
– Облік і правове забезпечення агропромис-

лового виробництва.
Економіка підприємства
Фахове спрямування:
– Економіка і фінанси підприємств агро-

промислового виробництва.
Магістерська програма:
– Прикладна економіка
Менеджмент організацій
Фахове спрямування:
– Менеджмент і правове забезпечення 

підприємств агропромислового виробництва.
– Менеджмент природокористування та 

економіка довкілля.
Магістерська програма:
Економіка довкілля і природних ресурсів.

Кафедри ФАЕМ:

Студенти факультету аграрної економіки і менеджменту, окрім кваліфікації з обраного 
фаху, здобувають, як правило, й офіцерське звання – молодший лейтенант запасу – 

на базі кафедри підготовки офіцерів запасу Львівського ордена Червоної Зірки інституту 
Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного.

В стінах факультету активно діє Сту-
дентське наукове товариство „Doctor-клуб” 
та „Учні Луки Пачолі” які щорічно проводять 
конференції, матеріали яких публікуються в 
наукових збірниках. Студенти факультету 
виконують власні наукові розробки.

На факультеті розвивається студентсь-
ке самоврядування як результат творчої 
мотивації студентів і формування нової 
генерації фахівців. Діє студентська рада, якій 
підпорядковані відповідні комісії, а також сту-
дентська рада гуртожитку та профспілкове 
бюро студентів факультету.

Студентське наукове товариство 

Виховна робота на факультеті є важливим 
компонентом навчально-виховного процесу. 
Вона спрямована на формування світоглядної 
позиції та ціннісних орієнтацій студентської 
молоді, надання широких можливостей 
для опанування основами наук, багатством 
національної та світової культури, створен-
ня умов для вільного, природо-відповідного, 
гармонійного розвитку, індивідуального та 
професійного самовдосконалення. Яскравою 
візитівкою факультету є традиційно висо-
кий рівень художньої і спортивної культури 
студентів. Її успішно розвивають танцювальні 
ансамблі „Юність”, „Веснянки”, шоу-балет 
ФАЕМ, студентський туристичний клуб 
„Компас”, студентський клуб „Сходинками до 
сімейного щастя”, творчі гуртки та спортивні 
секції. Свідченням цього є найвищі відзнаки 
студентів і студентських команд факультету у 
різноманітних заходах, змаганнях та конкурсах, 
у тому числі міжнародних.

* * *
Головною метою концепції діяльності факуль-

тету аграрної економіки і менеджменту визначе-
но підтримку та розвиток творчих здібностей 
молодих людей в традиціях академічної свободи і 
університетського вільнодумства.

Виховна робота 

Міжнародне співробітництво, інтернаціоналізація освітніх послуг стали 
пріоритетними напрямками діяльності факультету. Студенти і аспіранти беруть 
участь в програмі Асоціації зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології 
та розвитку села у Східній Європі APOLLO e.V. (Німеччина), Навчально-практичному 
проекті для молодих спеціалістів з менеджменту Агропромислового Комплексу України, 
що  проводиться спільно з Німецьким Сільськогосподарським Товариством (Франкфурт-на-
Майні) та Інститутом Агробізнесу (університет Ґіссен, Німеччина), Програмі підготовки 
спеціалістів сільського господарства і фермерів Міністерства продовольства, сільського 
господарства і захисту прав споживачів та Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes 
e.V., Сільськогосподарських програмах університету Міннесоти (США) та Agroimpuls 
(Швейцарія). Найбільш тісні творчі контакти склалися з Державним університетом науки 
і технологій штату Айова (США), університетом Ґеттінген (Німеччина), університетом 
Ґіссен (Німеччина), університетом Нотенгем (Англія).

Протягом останніх років понад 200 студентів та випускників факультету – учасники 
програм культурного і молодіжного обміну в Данії, Німеччині, Норвегії, США, Франції, 
Швейцарії та Японії.

Міжнародне життя факультету
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Наступний, весело освітлений день — плід учорашнього, так само як добра 
старість — нагорода гарної юності. (Г.Сковорода)

Нехай сьогодні, в цей буремний час, 
коли Україна починає відроджуватися як незалежна, 

суверенна і демократична держава, 
що подолала диктатуру, перед нами, її громадянами 

постає безліч питань. 
Ми, науково-освітня громада Тернопільщини, 

зможемо з честю і достоїнством пройти усі випробо-
вування та 

сприяти зміцненню і розквіту нашої країни. 
Нехай осяє Божа ласка наш народ і наше майбутнє.

Факультет аграрної економіки і менеджменту продовжує 
славетні традиції наукового пошуку. Очолює цю цікаву ділянку 
роботи на факультеті заступник декана з наукової роботи, 
доктор економічних наук Петро Романович Пуцентейло.

Наукова спільнота Факультету аграрної економіки і ме-
неджменту постійно проводить студентські і професорсько-
викладацькі конференції, наукові семінари, круглі столи і дискурси. 
Науковців запрошують до громадських слухань і обговорення 
соціально-економічного становища Тернопільської області, 
прийнятті важливих господарських рішень в агробізнесі, про-
ведення інвестиційних форумів. Сьогодні ФАЕМ – це 9 докторів 
наук (економічних, технічних, сільськогосподарських наук), 22 кандидати наук, доцентів. Провідні доценти 
працюють над докторськими дисертаціями, 10 аспірантів готуються до власних наукових звершень.

Науковці за 2014 рік уклали і виконали господарські договори з реалізації наукової продукції 
суб’єктам бізнесу на суму 37,8 тис. грн. Сьогодні тривають процеси з комерціалізації наукових 
досягнень, зокрема отримано 12 охоронних документів, а винахідниками стали 10 чоловік.

Науковцями Факультету аграрної економіки і менеджменту за останній звітний період 
опубліковано 188 наукових праць (224,5 д.а.), зокрема 6 підручників і навчальних посібників, 7 
монографій (80,6 д.а), 140 статей в наукових журналах об’ємом 60,1 д.а., 19 (10,4 д.а.) у міжнародних 
науково метричних базах даних, взяли участь у 72 наукових заходах. Студентська наука факультету 
презентована 180 учасниками, котрі займаються науковим пошуком у 25 структурних одиницях 

Факультет аграрної економіки і менеджменту 
продовжує славетні традиції наукового пошуку...

Практичне заняття у Корпорації «Агропродсервіс» -
для студентів факультету аграрної економіки і менеджменту

26 травня 2015 року студенти та викладачі кафедри обліку і право-
вого забезпечення АПВ факультету аграрної економіки і менеджменту 
провели практичне заняття у Корпорації «Агропродсервіс», що розта-
шована у селі Настасів Тернопільського району. Екскурсію для гостей 
організував заступник генерального директора з кадрових питань 
Воробець Петро Петрович. Він розповів студентам про можливості 
та перспективи аграрного бізнесу у цей складний для України час.

Основним видом діяльності корпорації «Агропродсервіс» є рос-
линництво. Виробничі потужності підприємства розташовані у 11 
районах Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. 
Банк землі становить понад 40 тисяч гектарів. Окремим напрямом 
діяльності Корпорації «Агропродсервіс» є тваринництво, в якому чільні 
позиції належать свинарству. Виробничі потужності зосереджені на 
8-ми свинокомплексах у 5-ти районах Тернопільської області. На квітень 
2015 року загальне поголів’я свиней у корпорації становить 115222 голів.

Корпорація «Агропродсервіс» планує до 2020 року вийти на 
реалізацію 1 мільйона свиней на рік. Для цього потрібно побудувати 11 
репродукторів на 3000 свиноматок. Це дасть змогу вийти на лідерські 
позиції у виробництві свиней у Східній Європі.

(гуртках, проблемних групах, економічних 
лабораторіях). 69 студентів брали участь в 
олімпіадах І туру, 4 з них стали призерами і 
переможцями ІІ туру. Так за результатами 
відзначено Ганну Грицюк (МТСм-51), Наталію 
Женіч (ЕДПРм-51), Сніжанну Радик (ОАПВ-41).

На Факультеті аграрної економіки і менед-
жменту діє патентний відділ, де креативні 
дослідники зможуть здійснити захист власних 
інтелектуальних надбань.
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Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили 
намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. (Г.Сковорода)

Чудово коли мрії здійснюються! 
Чи не так? 
Саме на Факультеті аграрної економіки 

та менеджменту ваші мрії здійсняться. Адже 
завдяки отриманим тут знанням у нас завжди 
випадає можливість відвідувати для себе щось 
нове, працювати, вдосконалюватись і звісно – 
подорожувати. 

Студентам цього факультету завжди 
відкриті дороги та кордони. 

Яскравим прикладом можуть слугувати 
неодноразові поїздки наших студентів по про-
грамах міжнародного обміну та на навчально-
виробничі практики в рамках різних програм: 
«Apollo» та «Німецька селянська спілка» 
(в Німеччині), «Work and travel» ( в США), 
«Агроімпульс» (в Швейцарії), а також «На-
вчання та практика в Данії», «Стажування на 
сільськогосподарських фермах Данії».

Програми призначені для студентів 
аграрних спеціальностей, в межах яких 
надається можливість стажування на 
провідних підприємствах галузей:

• овочівництва і квітникарства захищеного 
ґрунту; 

• у теплицях, що вирощують квіти, суни-
цю, полуницю, огірки, помідори, декоративні 
рослини та спеції; 

• у галузі садівництва; 
• птахівництва; 
• свинарства та молочного тваринництва;
• на змішаних фермах, які вирощують 

злакові культури та овочі на відкритому ґрунті 
тощо.

Зокрема з нашого факультету кожного 
року студенти мають можливість подо-
рожувати. 

Отож почувши багато захоплюючих 
розповідей  від студентів старших курсів 
про їх поїздки я і декілька моїх одногрупників 
вирішили спробувати. Адже це не лише 
можливість трішки підзаробити, а в першу 
чергу це великий досвід, осягнення новітніх 
технологій, розвиток сільського господарства, і 
звичайно пізнання культур інших країн, вдоско-
налення знань іноземної мови, нові знайомства, 
незабутні спогади, подорожі… 

Тому завдяки багатогранній співпраці 
Тернопільського національного економічного 
університету з вище перерахованими програ-
мами, і зацікавленості іноземних волонтерів 
нашими студентами, проводились співбесіди 
задля відбору студентів для проходження 
практики за кордоном. 

Отримавши такий шанс я і декілька 
одногрупників спробували, і пройшли в рамках 
програми «Apollo» 1-й відбір  – співбесіда на 
якій потрібно було показати  свої знання та 
бажання їхати працювати та навчатись. 

Надалі щоб допомогти осягнути необхідні 
знання німецької мови до нас приїхала волон-
тер з Німеччини Марта Вільденауер. Курси 
проводились після занять та були неймовірно 
цікавими. 

Опісля мені вдалось пройти 2-й відбір, який  
проходив вже на німецькій мові - оцінювались 

На факультеті аграрної економіки і 
менеджменту здійснюються заповітні мрії...

знання мови і звісно ж сила бажання їхати 
працювати та навчатись. 

Отож цього року на 4 місяці навчально-
виробничої практики в Німеччині їде 4 студен-
ти з Факультету аграрної економіки та менед-
жменту. А саме: Пастир Ольга, Колесніков Ро-
ман, Цимбалістий Олег по програмі «Німецька 
сільськогосподарська спілка» і звісно я в рамках 
програми «Apollo». 

 Отож їдемо… Куди? 
На зустріч мріям! 
Сподіваємось поїздка буде вдалою, 

отриманні досвід та знання ґрунтовні, а 
враження, якими потім поділимось з вами, 
незабутні!

Христина Маліцька (ОАПВ-31, ФАЕМ)

Фото на згадку прог незабутні роки навчан-
ня і стажування за кордоном, мандрівки 
мальовничими місцинами з друзями...
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Вода без риби, повітря без пташок, 
час без людей бути не можуть. (Г.Сковорода)

Приїхавши на 
навчання із самого 
Херсона до міста 
Тернополя – пер-
лини українських 
традицій, я ста-
ла частинкою 
багатотисячної 
родини ТНЕУ – 
визнаного центру 
науки, пізнання, 
духовності, флаг-
мана економічної 
освіти України. 
Мене радо зустрі-
ли і прийняли в дружнє коло університету 
та факультету аграрної економіки та менед-
жменту. Я вважаю, що обрала правильний 
напрямок, який дозволить мені стати не лише 
фахівцем своєї справи, а й насолоджуватись 
найкращими безтурботними роками студент-
ства, втілюючи усі свої задуми і мрії у життя. 
Навчаючись на факультеті, ми здобуваємо 
неоціненний досвід на локальному рівні, крім 
того маємо можливість стажуватись за-
кордоном. 

Студенські роки – це найпрекрасніші роки 
юності, які завжди сповнені натхненного 
навчання, позитивного досвіду,чудових подій, 
яскравих вражень і приємних спогадів. Безліч 
цікавих заходів організованих нашою кафе-
дрою і факультетом доводять це: урочисте 
відкриття навчально-наукового центру ка-
федри Обліку і правового забезпечення АПВ, 
проведення Дня олімпійськог руху, екскурсія 
на підприємство «Агропродсервіс», а ще в той 
час, як жоден українець не може залишати-
ся осторонь ситуації, що склалася на Сході 
України, було проведено благодійний ярмарок 
і аукціон на підтримку наших бійців, щоб не 
лише грошима, а й вкладом часточки власної 
душі, допомогли їм, продаючи на ярмарку речі, 
створені своїми руками. 

Тож, я щиро вдячна долі 
За місто на терновім полі, 
За кращий університет,
За наш дружній факультет!

Радик Сніжана (ОАПВ-41, ФАЕМ)

Я вдячна Долі за 
найкращий дружній 
факультет – ФАЕМ!

Фоторозповіді про студентські дозвілля...

Активними учасниками ярмарку «Тепло весни - для кожного!» були студенти і викладачі ФАЕМ

Щорічний конкурс-фестиваль творчої молоді «Студентська ліра» відкриває нові таланти...

В здоровому тілі - здорова душа, вважають на ФАЕМ, й активно займаються спортом 
(на фото внизу), проводять козацькі забави і... мандрують Україною та світом.


