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Тернопільський національний економічний універсиТеТ 
вітає учасників першого науково-практичного симпозіуму «норвезько-українське 

співробітництво: здобутки та перспективи у сфері освіти і досліджень»!

ПРОЕКТ «Україна-Норвегія»
«Професійна перепідготовка звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння 
їх працевлаштуванню»

проект «україна-норвегія» реалізується з 2003 року. За дванадцять років свого існування проект став один з наймасштабніших 
міжнародних проектів на території україни. послугами проекту скористалися більше ніж 6000 військовослужбовців та членів їх 
сімей. учасниками проекту стали провідні університети україни та громадські організації ветеранів Збройних сил україни. у період 
2003-2007 років проект фінансувався міністерством оборони норвегії, а з 2008 року – міністерством закордонних справ норвегії. 

Довгострокова мета проекту: зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного 
сектору україни для звільнених у запас військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома країнами.

ЗавДання проекТу:
- підвищення професійної конкурентоспроможності військовослужбовців та членів їх сімей на ринку праці України шляхом 

організації їх професійної перепідготовки за напрямами і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці;
- підвищення мотивації учасників цільової групи до активної соціальної адаптації в умовах громадянського суспільства з ринковою 

системою відносин шляхом організації заходів з психологічної реабілітації учасників проекту;
- підвищення рівня добробуту сімей військовослужбовців шляхом їх працевлаштування на робочі місця, що максимально 

відповідають очікуванням військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок проведення заходів щодо сприяння у працевлаштуванні 
слухачів курсів професійної перепідготовки;

- розвиток підприємництва у середовищі військовослужбовців шляхом організації заходів, що сприятимуть відкриттю власної 
справи та сімейного бізнесу слухачами курсів;

- розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії шляхом активного їх залучення до проекту і проведення 
спільних заходів за програмами освіти студентів та організації наукових досліджень.

спосіб Досягнення меТи  Та вирішення посТавлених  ЗавДань
учасникам проекту надається необхідний мінімум знань у галузі права, економіки, спеціальних знань з обраної спеціальності; 

їх навчають технологіям самомаркетингу та мотивують до активної самостійної роботи з працевлаштування, підвищення рівня 
життя своєї сім’ї, виходячи з особливостей ринку праці; їм створюють сприятливі умови для набуття нових  контактів, джерел 
інформації, можливостей для успішного вирішення питань, пов’язаних з переходом від військового до цивільного життя.
 

управління проекТом  Та поряДок його виконання
управління проектом в україні  здійснює міжнародний фонд соціальної адаптації (ФонД мФса) на підставі Договорів, 

укладених Фондом з університетом нурланда (королівство норвегія). Договори укладаються на довгостроковий період (до п’яти 
років) і короткостроковий період (на кожний навчальний семестр: весняний та осінній). 

перед кожним навчальним семестром уточнюються міста, спеціальності, навчальні заклади та кількість учасників проекту. 
вибір міст, в яких буде виконуватися проект, здійснюється  після консультацій з відділом соціальної адаптації військовослужбовців 

міністерства соціальної політики україни, рекомендацій міністерства оборони та генерального штабу Зс україни, а також 
керівництва інших силових структур: міністерства внутрішніх справ україни, служби безпеки україни, Державної прикордонної 
служби україни, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби україни з надзвичайних ситуацій.

на підставі Договорів між мФса і університетом нурланда, Фонд укладає угоди з навчальними закладами, організаціями і 
підприємствами україни:

- про професійну перепідготовку учасників проекту обсягом у 500 академічних годин – з навчальними закладами україни, які 
мають державну акредитацію цього виду діяльності; (Закінчення на 2-й стор.)
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норвегія –  
новий вектор міжнародної співпраці ТНЕУ

25 вересня 2014 року в Тернопільському 
національному економічному університеті 

відбулася зустріч ректора, доктора 
економічних наук, 

професора а.і. крисоватого  
із представниками 

міжнародного фонду соціальної адаптації, 
який був створений за сприяння американського 

філантропа  Джорджа сороса. 
Д о  Т Н Е У 

завітали президент 
фонду Володимир 
Рубцов (Vladimir S. 
Rubtsov) та дирек-
тор з розвитку Яна 
Козаченко (Yana 
Kozachenko).  До 
заходу долучили-ся 
в. о. проректора з 
науково-педаго-
гічної роботи, кан-
дидат технічних 
наук, доцент Олег Петрович Адамів, в. о. директора Чортківського 
навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу, кан-
дидат економічних наук, доцент Віталій Володимирович Бура-
тинський, директор Навчально-наукового інституту інноваційних 
освітніх технологій, доктор економічних наук, професор Оксана 
Миронівна Десятнюк та завідувач кафедри обліку в державному 
секторі економіки та сфері послуг, доктор економічних наук, про-
фесор Михайло Романович Лучко.

Колеги обговорювали проект «Україна–Норвегія», метою якого 
є зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних 
реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених 
у запас кадрових військовослужбовців і членів їх сімей та спри-
яння розвитку співпраці між двома країнами. Даний проект 
реалізовується з 2003 року й за десять років свого існування став одним 
із наймасштабніших міжнародних проектів на території України.

 «Надзвичайно приємно, – зазначив Андрій Ігорович, – що Фонд буде 
співпрацювати з нашим вищим навчальним закладом. Ваші пропозиції є 
на часі, адже сьогодні ми повинні турбуватися про військовослужбовців 
та членів їх сімей. Нам потрібно допомагати людям не тільки 
фінансово, а й психологічно, не залишати наодинці з проблемами.»

«Ми обізнані з проблемами, які є в Україні, – відповів Володимир 
Сергійович, – тому будемо разом долати труднощі, які спіткали 
українців.»  В.С. Рубцов наголосив на тому, що Тернопільський 
національний економічний університет – це ключ до вирішення 
соціальних проблем.

Ректор ТНЕУ сказав,  що ми будемо сприяти звільненим у 
запас військовослужбовцям реалізувати себе; сьогодні потрібно 
бачити кінцеву мету, саме тому ми працюємо на перспективу, 
адже у сучасному світі є безліч загроз, які потрібно враховувати.

Зазначимо, що восени на базі нашого університету відбудеться 
семінар з участю Міжнародного фонду соціальної адаптації, 
основними завданнями якого є підвищення професійної конкуренто-
спроможності військовослужбовців та членів їх сімей на ринку праці 
України, мотивації учасників до активної соціальної адаптації в 
умовах громадянського суспільства з ринковою системою відносин, 
покращення рівня добробуту сімей військовослужбовців, розвитку 
підприємництва в середовищі військовослужбовців та співпраці між 
навчальними закладами України та Норвегії.

Норвегія – це новий вектор міжнародної співпраці ТНЕУ. 
Сподіваємося, що вона буде довготривалою, стабільною, 
перспективною й проект «Україна – Норвегія» успішно 
реалізовуватиметься в університеті.

- про набір навчальних груп, їх супровід, сприяння 
в працевлаштуванні учасників проекту, організацію 
заходів з психологічної реабілітації і виконанню 
інших завдань проекту з громадськими організаціями 
ветеранів Збройних сил, підприємцями, організаціями 
і підприємствами, розташованими в регіонах виконання 
проекту, за наявності відповідних фахівців.

безпосереднім учасником проекту з норвезького 
боку є університет нурланда. спеціально підготовлені 
викладачі цього університету проводять із слухачами 
курсів професійної перепідготовки заняття з дисципліни 
«Ділове адміністрування» обсягом у 30 академічних го-
дин, яка є обов’язковою  для усіх спеціальностей.

Загальний моніторинг проекту і вирішення усіх по-
точних питань здійснює мФса.

безпосередню участь у проекті беруть посольство 
норвегії в україні і офіс військового аташе з питань 
оборони при посольстві норвегії в україні. усі плани 
проекту узгоджуються, а звіти про виконання надають-
ся посольству. посол і військовий аташе беруть участь 
у заходах з нагоди відкриття курсів і випуску слухачів.

універсиТеТ нурланДа
університет розташований на півночі норвегії, 

в столиці губернії  нурланд, місті будо. університет 
складається з чотирьох факультетів: суспільних наук, 
професійної освіти, рибальства та риборозведення, 
вищої школи бізнесу. в університеті навчається понад 
5 тис. студентів, постійно працюють більше 500 чоловік 
професорсько-викладацького складу.

вища школа бізнесу була заснована в 1985 році і є 
провідним факультетом університету. у вищій школі 
бізнесу проходять підготовку понад 1 тис. студентів, нав-
чальний процес забезпечують 120 викладачів. навчання 
проводиться в рамках шести бакалаврських програм. 
До програм з підготовки магістрів входять наступні 
спеціальності: магістр економіки, магістр енергетич-
ного менеджменту та сталого розвитку.

структурним підрозділом вищої школи є центр ділового 
співробітництва північних територій. центр є безпосереднім 
партнером проекту «україна-норвегія» в україні.

центр ділового співробітництва північних територій 
очолює заслужений вчений зі світовим ім’ям професор 
Фруде меллемвік. До складу центру входять відомі 
вчені та дослідники норвегії. викладачі центру безпо-
середньо беруть участь у професійній перепідготовці 
військовослужбовців та членів їх сімей в україні. 
безпосереднє керівництво даним проектом і програмами 
співробітництва університету нурланда з організаціями 
україни в галузі освіти та досліджень здійснює професор 
анатолій бурмістров.

універсиТеТ нурланДа співпрацює 
З Такими універсиТеТами україни:

- Тернопільський національний економічний 
університет;

- київський національний університет імені Тараса 
шевченка;

-  чернівецький національний університет імені юрія 
Федьковича;

- міжнародний класичний університет «україна-
південь»;

- івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу;

- кіровоградська льотна академія національного 
авіаційного університету;

- університет економіки та права «крок»;
-  національний університет «львівська політехніка»;
- одеський національний університет імені і.і. мечникова;
- чорноморський державний університет імені петра 

могили;
- південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені к.Д. ушинського;
- вінницький національний технічний університет;
- східноєвропейський національний університет імені 

лесі українки;
- національний технічний університет україни 

«київський політехнічний інститут»;
- Донецький національний університет.

сторінками історії...
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Тернопільський національний економічний універсиТеТ – 
надійний партнер у вітчизняному та європейському освітньому просторі! 

- андрію ігоровичу, будь ласка, розкажіть про проект «україна-норвегія», як вам 
вдалося «привезти» його до нашого університету?

- Проект «Україна-Норвегія» започаткував ще одну сторінку співпраці України та Королівства 
Норвегія. Ми сьогодні живемо у складний час – час випробувань на міцність й боротьби за свою 
свободу та державність. Норвегія не залишилася осторонь подій, які відбуваються в Україні, бо 
також пройшла тернистий шлях державотворення. Свою допомогу Норвегія спрямовує на потреби 
української армії, а також підтримку військовослужбовців, звільнених, у запас, та членів їх сімей.  
Проект «Україна-Норвегія» дає можливість військовослужбовцям, звільненим у запас, і членам їх 
сімей здобути новий фах, розпочати власну справу, реалізувати себе, професійно зростати. Навчання 
у рамках проекту сприяє підвищенню конкурентоспроможності військовослужбовців на вітчизняному 
ринку праці, їх працевлаштуванню, соціальній адаптації до цивільного життя. Окрім норвезьких партнерів – Міністерства оборони 
Норвегії, Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Університету Нурланда, – учасниками проекту є кращі вітчизняні 
університети та громадські організації ветеранів Збройних Сил і силових структур України.

Тернопільський національний економічний університет завжди відкритий до цікавих суспільно необхідних освітніх проектів. Саме 
завдяки ініціативній робочій групі під керівництвом директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, док-
тора економічних наук, професора Оксани Миронівни Десятнюк започатковано співпрацю з керівництвом Міжнародного благодійного 
фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» в особі його президента – Володимира Сергійовича Рубцова та у 2014 році розпочато 
роботу над проектом «Україна-Норвегія» у ТНЕУ. 

- пане ректоре, яку, на вашу думку, перспективи розвитку проекту?
- Кожен проект, який ми реалізовуємо, є корисним для університету, адже це можливість обміну досвідом із закордонними 

партнерами, нові ділові знайомства, а згодом – цікаві та дієві програми. Робота над проектом «Україна-Норвегія» є корисною не лише 
для військовослужбовців та членів їх сімей, а й для професорсько-викладацького колективу нашого вищого навчального закладу. Тому ми 
плануємо не лише продовжувати його реалізацію в ТНЕУ, а й надалі розвивати за такими напрямами: індивідуальне навчання слухачів, 
що пройшли перший етап підвищення кваліфікації, шляхом консультування та супроводу їхньої практичної діяльності викладачами, які 
забезпечували навчальний процес; пошук можливостей початкового фінансування найцікавіших бізнес-планів, розроблених учасниками 
проекту; проведення додаткових бізнес-тренінгів промоутерами, які навчали на першому етапі (курсах підвищення кваліфікації), та 
залучення фахівців-практиків, топ-менеджерів.

У випадку згоди керівництва Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» щодо фінансування, 
планується започаткувати інноваційну програму «Бухгалтерський облік в Україні в процесі імплементації європейського законодавства». 
У рамках реалізації цієї програми будуть досліджуватися можливості застосування норвезького досвіду в цій сфері.

- чи підтримує фінансово цей проект держава?
- У період 2003-2007 років фінансування проекту здійснювалося Міністерством оборони Норвегії, а з 2008 року – за рахунок коштів 

Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та за участі норвезького партнера – Університету Нурланда. При наявності мож-
ливостей фінансування проекту також залучаються кошти безпосередніх виконавців проекту – вітчизняних університетів і громадських 

організацій ветеранів Збройних Сил та силових структур України. Це дає змогу роз-
ширити спектр наданих освітніх послуг та зарахувати на навчання більшу кількість 
військовослужбовців і членів їхніх сімей, які проходять професійну перепідготовку.  Наприк-
лад, у період з 15.05.2015 р. по 31.07.2015 р. зі ста учасників проекту дев’ять осіб здійснювали 
навчання за рахунок коштів Тернопільського національного економічного університету.

- українські університети та університет нурланда підписали меморандум. 
Що це дало вищим навчальним закладам?

- Підписання вказаного Меморандуму забезпечує необхідне правове підґрунтя не лише 
для розвитку проекту «Україна-Норвегія», але й суттєво розширює горизонти співпраці 
між українськими університетами та Університетом Нурланда. Також це сприяє спільній 
діяльності щодо розвитку нових компетенцій, необхідних для поглиблення українсько-
норвезького співробітництва, стимулюванню науково-дослідної та освітньої діяльності у 
взаємовигідних сферах, організації спільних науково-практичних конференцій та семінарів, 
а також співпраці сторін у питаннях, спрямованих на збільшення фінансування у рамках 
проекту «Горизонт-2020» та інших програм Європейського Союзу.

- андрію ігоровичу, скажіть, будь ласка, які переваги відкриває проект для 
Тнеу?

- Участь у проекті «Україна-Норвегія» дає можливість набути позитивного 
практичного досвіду співпраці між ТНЕУ та Університетом Нурланда, організувати 
спільні наукові дослідження та заходи за освітніми програмами України та Норвегії, 
знайти нових партнерів  в Україні для спільного подолання соціально-економічної 
кризи в державі, дослідити проблеми розвитку свого регіону та допомогти у 
подоланні екологічних, енергетичних, соціально-економічних труднощів, розвинути 
інфраструктуру малих міст. Також в умовах дефіциту бюджетного фінансування 
вищої школи ми маємо змогу отримати додаткові фінансові ресурси від Міжнародного 
благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації». Все це сприяє зміцненню 
позитивного іміджу ТНЕУ у вітчизняному та європейському освітньому просторі. 

Тернопільський національний економічний університет 
уже багато років тісно співпрацює з кращими 

вищими навчальними закладами, освітніми фондами, науковими 
установами та громадськими організаціями європи. 

беручи участь у міжнародних проектах, науковці Тнеу набувають 
нового досвіду й, водночас, генерують цікаві ідеї, реалізовуючи їх 

у альма-матер, – про це і не тільки наша розмова із ректором Тнеу, 
доктором економічних наук, професором а. і. крисоватим

(Закінчення на 4-й стор.)
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- у чому ж особливості навчання військовослужбовців?
- Навчання та перекваліфікація військовослужбовців, 

звільнених в запас, здійснюється в Тернопільському національному 
економічному університеті за спеціальністю «Облік та аудит у 
сфері послуг». Такий напрям підготовки обраний відповідно до 
потреб регіонального ринку праці, рекомендацій керівництва 
обласного центру зайнятості, вимог підприємств малого і 
середнього бізнесу та потенційних працедавців. Специфіка на-
вчального процесу в тому, що його забезпечує професорсько-викла-
дацький колектив, який має великий практичний досвід роботи 
в аудиторсько-консалтингових компаніях і на підприємствах-
флагманах регіональної економіки.

У процесі реалізації проекту «Україна-Норвегія» у ТНЕУ 
вперше була застосована індивідуальна контактна форма нав-
чання – інтенсивна цілеспрямована освітня методика, що дає 
розуміння та практичні навички використання системного 
підходу для створення власного бізнесу військовослужбовцями, 
учасниками АТО та членами їхніх сімей. Індивідуальний підхід 
дає можливість отримати знання для створення власного бізнесу 
під «ключ», управління ним, ведення обліку, аналізу. Це можливо 
завдяки досвіду практиків та генеруванню учасниками проекту 
бізнес-ідей, підбору інструментарію для їхньої успішної реалізації 
в умовах ресурсних обмежень та сучасних викликів.

- які можливості відкриваються перед випускниками 
програми?

- Учасникам проекту «України-Норвегія», які успішно завер-
шили навчання на курсах перекваліфікації у ТНЕУ, видається 
свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка, 
диплом Норвезько-українського проекту з перепідготовки 
військовослужбовців в Україні від імені Королівського міністерства 
оборони Норвегії та Королівського міністерства закордонних 
справ Норвегії за участі Вищої Школи Бізнесу Університету 
Нурланда, а також відповідний міжнародний сертифікат.

Дипломи та міжнародний сертифікат про підвищення 
кваліфікації суттєво розширюють можливості  працевлаш-
тування за відповідним цивільним фахом не лише на теренах 
України, але й закордоном.

- співпраця з норвезькими партнерами – в дії, а які плани 
на майбутнє?

- Ми уже давно працюємо над розробкою перспектив-
ного плану роботи з нашими партнерами. Зі свого боку 
хочемо розширити перелік спеціальностей, за якими буде 
здійснювати професійна перекваліфікація військовослужбовців, 
плануємо проводити спільні заходи, спрямовані на підвищення 
мотивації учасників проекту до активної соціальної адаптації 
в умовах сучасних ринкових відносин, сприятимемо слухачам 
у працевлаштуванні та відкритті власної справи й сімейного 
бізнесу. Також зазначу, що досвід освітніх та наукових закладів 
Норвегії є дуже цінним для нас. 

Сьогодні міжнародна співпраця ТНЕУ реалізовується в рамках 
виконання 11-ти освітньо-професійних програм. Наші студенти на-
вчаються в Люблінському католицькому університетів (м.Люблін), 
Університеті прикладних наук і мистецтв (м.Дортмунд), Вищій 
школі інформатики та економіки товариства «Знання» 
(м.Ольшин) за програмами двох дипломів. Думаю, що для 
студентів ТНЕУ було би цікаво і корисно здобувати освіту в 
університетах Норвегії, норвезькі студенти мали би можливість 
навчатися на англомовних програмах у ТНЕУ. А для науковців ТНЕУ 
на часі розробка актуальних питань енергозбереження та обмін 
відповідними науковими напрацюваннями із норвезькими колегами.

Те р н о п і л ь с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й  е к о н о м і ч н и й 
у н і в е р с и т е т  –  н а д і й н и й  п а р т н е р ,  а д ж е  м и  –  ц е 
професіоналізм у роботі, конкурентоздатність на ринку 
освітніх послуг, вміння працювати у команді, швидка 
адаптація до реалій сьогодення, довготривала стратегія 
співпраці, робота на результат, стабільність у розвитку.

(Закінчення. початок на 3-й стор.)

Тернопільський 
національний економічний 

універсиТеТ – 
надійний партнер у вітчизняному та 
європейському освітньому просторі! 

вірте у себе - 
- оксано миронівно, будь ласка, окресліть ризики та перспективи 

підприємництва та бізнесу на Тернопільщині. 
- Специфічні ризики, пов’язані з веденням підприємництва саме на 

Тернопільщині, значною мірою обумовлені недостатньо ефективною 
галузевою структурою господарського комплексу регіону, низькими 
темпами впровадження інноваційних процесів, недостатньо розви-
неною, порівняно із регіонами-лідерами, ринковою, виробничою та 
соціальною інфраструктурою, низькою інвестиційною активністю 
місцевих підприємств і недостатньою мобілізацією ними іноземних 
інвестицій, диспропорціями розвитку окремих галузей та наявністю 
значного «тіньового» сектора в регіональній економіці.

Тернопільщина є інвестиційно привабливим регіоном завдяки висо-
кому рівню розвитку людських ресурсів, колосальному агропромислово-
му та туристично-рекреаційного потенціалу, чистому навколишньо-
му природному середовищу та доволі комфортними умовам проживан-
ня населення. Тому, перспективи розвитку підприємництва і бізнесу 
в Тернопільській області, насамперед, вбачаю у створенні середніх і 
малих венчурних компаній у сфері високотехнологічного агропромис-
лового виробництва і переробки сільгоспсировини, виробничої та 
житлово-комунальної інфраструктури, енергозбереження та охорони 
навколишнього середовища, фірм туристично-рекреаційної галузі (зо-
крема тих, що спеціалізуються на «зеленому» туризмі), комерційних 
організацій та установ у сфері освіти і науки, орієнтованих на 
імплементацію інноваційних технологій, якими успішно послугову-
ються в європейському науково-освітньому просторі.

- оксано миронівно, що б ви порадили підприємцям-
початківцям?

- Звичайно, можна сформулювати не один десяток порад, які будуть 
корисними для підприємців, що тільки розпочинають свою діяльність. 
Тому розповім про найголовніші. Започатковуючи власний так званий 
«стартап», підприємець повинен (навіть швидше зобов’язаний) бути 
фінансово і психологічно готовим до ризику (матеріальних і фінансових 
втрат, зміни стилю і способу життя, скорочення вільного часу, зро-
стання кількості стресових ситуацій тощо) на етапі зародження 
бізнесу, бо без цього він неможливий у принципі. Однак при цьому 
ризик повинен бути виваженим і обдуманим. Створюючи успішний 
і ефективний бізнес-проект, не обов’язково самому бути видатним 
винахідником, доцільно розпочинати з ретельного вивчення відомих 
креативних підходів та існуючих оригінальних бізнес-ідей, намагати-
ся їх модернізувати та розвинути, привнести в них власні позитивні 
моменти та інновації.  Ведення бізнесу нерозривно пов’язане із настан-
ням у той чи інший час проблемного періоду, тому головне завдання 
підприємця-початківця полягає у чіткому розумінні, що період спаду – це 
тільки початок нового піднесення, і його потрібно просто пережити 
без зайвих морально-психологічних ексцесів.

Підприємець-початківець повинен чітко розуміти, що необхідно 
вміти не лише знаходити спільну мову з партнерами, контрагентами, 
інвесторами, представниками фінансових установ і контролюючих 
органів, а й використовувати правильну тактику поведінки в кожній 
окремій ситуації. Необхідно відповідально підходити до вибору 
партнерів у бізнесі, переконатися ще до початку проекту, що сорат-
ники не тільки підтримують Вашу ідею і є фахівцями своєї справи, але 
і що Вам психологічно комфортно працювати з цими людьми, адже 
успіх бізнесу багато в чому залежить від злагодженої та збалансованої 
команди професіоналів, здатної викладатися на 100%.

Розвиток повноцінної власної справи можливий лише за умови, 
коли підприємець здійснює ефективний розподіл обов’язків і делегуван-
ня частини власних повноважень найманим працівникам (звичайно, 
зберігаючи контроль над ними), тому що це вивільняє час не лише для 
аналізу ситуації, а й для пошуку шляхів оптимізації та розвитку бізнесу.

Вкрай корисно займатися так званим «нетворкінгом», тобто 
варто відвідувати різні офіційні та неформальні збори підприємців, 
спілкуватися з цікавими людьми, що дасть змогу познайомитись з 
майбутнім партнером, інвестором або ключовим працівником. При 
цьому варто використовувати сучасні комунікаційно-інформаційні 
технології, включаючи найпоширеніші соціальні інтернет-мережі 
для професіоналів.

- в яких сферах варто розпочинати власну справу?
- Виходячи із особливостей та пріоритетів регіонального 

соціально-економічного розвитку Тернопільщини, на мою думку, 
привабливими сферами для започаткування власної підприємницької 
діяльності в контексті постійно зростаючого споживчого попиту, 
підвищення вимог громадян до якості товарів і послуг, а також 
фінансової підтримки зі сторони владних структур, місцевого само-
врядування та міжнародних організацій є:  високотехнологічне рослин-
ництво та тваринництво, первинна переробка сільськогосподарської 
продукції та виробництво екологічно чистих продуктів харчування, в 
тому числі на експорт в країни Європейського Союзу;  виготовлення 
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ви досягнете успіху!
Для професійної перекваліфікації 

Тернопільський національний економічний 
університет обрав 

універсальну і затребувану на ринку праці 
спеціальність 

«облік і аудит у сфері послуг», 
оскільки сьогодні бухгалтер, аналітик і аудитор – 

це фахівці, без яких не може повноцінно функціонувати 
будь-який суб’єкт господарювання, – 

вважає директор навчально-наукового інституту 
інноваційних освітніх технологій Тнеу, 

доктор економічних наук, 
професор о.м. Десятнюк.

сьогодні  оксана миронівна  - гість редакції газети Тнеу 
«університетська думка»

будівельних матеріалів з використанням місцевих запасів сировини і корисних 
копалин; надання житлово-комунальних послуг за європейськими стандартами 
та послуг, пов’язаних з енергозбереженням та економією енергоносіїв;  вироб-
ництво та реалізація засобів медичного призначення, надання спеціалізованих 
медичних послуг;  розширення переліку туристичних послуг шляхом розробки й 
впровадження нових туристичних маршрутів, розвитку релігійного та палом-
ницького туризму;  технічне обслуговування та ремонт автомобілів, надання 
транспортних послуг; диверсифікація послуг у галузі мобільного, комп’ютерного 
зв’язку та телекомунікацій третього покоління, інтернет-технологій, розробки 
спеціалізованого програмного забезпечення; індустрія відпочинку, розваг, куль-
тури, спорту; сфера роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування населення;  надання рекламних, посередницьких, маркетингових, 
консалтингових, інформаційних послуг, різні види аутсорсингу.

- оксано миронівко, будь ласка, розкажіть нашим читачам, яка 
спеціальність обрана для перекваліфікації військовослужбовців; чи вона є 
актуальною і що можна реально встигнути за 500 годин навчання?

- Для професійної перекваліфікації обрано універсальну і затребувану на ринку 
праці спеціальність «Облік і аудит у сфері послуг», оскільки сьогодні бухгалтер, 
аналітик і аудитор – це фахівці, без яких не може повноцінно функціонувати 
будь-який суб’єкт господарювання. Це пов’язано з тим, що саме вони володіють 
всією інформацією, пов’язаною з роботою підприємства (організації), можуть 
провести якісний аналіз і планування його діяльності, є надійними радниками 
керівників і власників. Окрім фахової освіти та високого інтелекту бухгалтеру, 
а в майбутньому головному бухгалтеру, необхідні й особливі якості характеру, 
які притаманні військовослужбовцям Збройних сил України та інших силових 
структур, а саме:  стратегічне мислення, уміння абстрагуватися від повсяк-
денних дрібних проблем; спроможність мислити глобально та неординарно, 
аналізувати великі обсяги інформації;  схильність до прогнозування, гнучкість і 
стійкість до стресів, здатність твердо відстоювати власну позицію, лідерські 
й організаторські якості та навички. Програма перепідготовки розрахована на 
500 навчальних год. і реалізовується за розробленими в ТНЕУ інтенсивними 
апробованими методиками індивідуального контактного навчання, які забез-
печують формування необхідних компетентностей фахівця зі спеціальності 
«Облік і аудит у сфері послуг». При цьому навчальний процес вибудуваний та-
ким чином, щоб у стислі терміни забезпечити отримання достатнього обсягу 
практичних знань і навичок для роботи на фірмах сфери послуг за згаданим 
фахом. Тому, на мою думку, передбачений обсяг навчальних годин є достатнім 
і забезпечує реальну перекваліфікацію учасників проекту.

- Що передбачає програма проекту з перекваліфікації, окрім 500 
академічних годин навчального процесу?

- Програма перекваліфікації військовослужбовців та членів їхніх сімей не 
вичерпується п’ятьмастами навчальними годинами. Після її завершення про-
фесорсько-викладацьким колективом, який забезпечував навчальний процес 
на курсах, для слухачів проводяться додаткові консультації та здійснюється 
супровід практичної діяльності за фахом, що сприяє закріпленню засвоєння 
теоретичних знань і прикладних навичок роботи, вирішенню конкретних 
професійних ситуацій. Для слухачів, які під керівництвом промоутерів розро-
били найбільш обґрунтовані та інвестиційно-привабливі бізнес-плани власної 
підприємницької діяльності, що в подальшому може стати джерелом доходів 
їхнього сімейного бюджету, будуть вишукуватися можливості стартового 
фінансування таких бізнес-проектів.

Крім того, кращі слухачі, які виявили ґрунтовні знання за фахом та у царині 
іноземних мов, будуть рекомендовані на стажування за кордоном.

- будь ласка, розкажіть про особливості роботи із військовослужбовцями.
- Як свідчить набутий університетом досвід діяльності із перекваліфікації 

військовослужбовців за проектом «Україна-Норвегія», особливістю вказаної 
категорії слухачів є їхня дисциплінованість та старанне ставлення до виконання 
навчальних завдань. У той же час, їм не вистачає фундаментальних економічних 
знань, які слугують базою для ґрунтовного опанування престижного фаху 
обліковця-аудитора у сфері послуг. Тому викладачі на початковому етапі навчання 

намагаються максимального лаконічно і ємко донести до 
учасників курсів підвищення кваліфікації «багаж» необхідних 
основоположних економічних знань, зокрема професійної 
термінології. А вже після цього слухачі переходять до вив-
чення складнішого спеціалізованого матеріалу і набуття 
відповідних навичок практичної діяльності за фахом. 

Ще одн і єю  особлив і стю переквал іф ікац і ї 
військовослужбовців є те, що в силу прагматичного підходу 
до навчального процесу вони вимагають від професорсь-
ко-викладацького колективу максимальної прикладної 
орієнтації лекцій (з наведенням конкретних прикладів 
і аналогій) та практичних занять (проведення ділових 
ігор, круглих столів, семінарів тощо) із застосуванням 
комп’ютерно-інформаційних технологій.

- оксано миронівно, не всі випускники бачать себе 
підприємцями. Де можуть застосувати свої знання такі 
учасники проекту?

- Навички та досвід, отримані в процесі навчання за 
спеціальністю «Облік та аудит у сфері послуг» із застосу-
ванням технологій  бізнес-симулюван¬ня та комп’ютерно-
інформаційних технологій, дають змогу не лише запо-
чаткувати власну справу на умовах самозайнятості чи у 
вигляді сімейного бізнесу, але й стати висококваліфікованим 
і високооплачуваним найманим працівником. Універсальність 
здобутого фаху також сприятиме працевлаштуванню 
й ефективній практичній роботі на посадах в органах 
державної влади та управління, у виконавчих органах 
місцевого самоврядування (тобто на державній службі), а 
також у громадських і політичних інституціях.

- чи реалізували себе перші випускники проекту?
- Так, сьогодні ми можемо сказати, що 76 % випускників 

курсів підвищення кваліфікації за проектом «Україна-
Норвегія» започаткували або розширили власний бізнес. 
Серед успішних бізнес-проектів можна відзначити: 
створення фірми з виробництва макаронів та розведення 
осетрових риб, підприємства з надання послуг у сфері 
навчання водіїв та уповноважених з питань перевезення 
небезпечних вантажів, реалізацію бізнес-проекту з надання 
послуг з декоративного хромування, побудова й відкриття 
готелю «Горянка» в с. Микуличин Яремчанського ра-
йону Івано-Франківської області, відкриття мініпіцерії 
«Egopizza» та багато інших. 

Вірю у те, що кожен знайде своє місце у житті 
й реалізує задумане. А ми докладемо усіх зусиль, 
щоби отримані під час навчання знання випускники 
зуміли застосувати на практиці. 

Будьте впевненими у собі й Ви досягнете успіху!
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ТНЕУ - один із лідерів серед економічних вищих 
Тернопільський національний 

економічний університет – це елітний 
та сучасний освітній заклад, де панує 
академічний дух, наука, думка і воля – 
альфа і омега формування особистості. 
Маючи славну історію та багате на 
досягнення сьогодення, ми впевнено 
дивимося у майбутнє. Розпочавши свою 
діяльність ще у 1966 році, університет 
є знаним науковим, культурним і гро-
мадським осередком Західної України. 
Кожне покоління студентів і науковців 
із гідністю продовжує славні традиції 
національної освіти, примножуючи 
здобутки ТНЕУ та утверджуючи їх на 
міжнародному рівні.

Університет стрімко розвивається, 
адже мистецтво жити – це жити 
з перспективою. Навчаючись у дусі 
конкуренції, випускники нашого вищого 
навчального закладу стають лідерами 
та фахівцями високого ґатунку.

Освіта й наука є безцінним над-
банням народу, що визначає його 
потенціал на століття уперед. 
Професорсько-викладацький колек-
тив Тернопільського національного 
економічного університету працює 
так, щоб кожен студент і випускник 
були впевнені, що їхні хист і вміння, їхнє 
економічне мислення відповідатимуть 
вимогам завтрашнього дня.

пресТиж: 
Терноп ільський  нац іональний 

економічний університет – це добре 
згуртована команда, яка поєднує досвід і 
мудрість науковців, стрімкість і запал 
юнаків та дівчат. Це велика довіра і ще 
більша відповідальність, це суперечки і 
дискусії, тривалі наукові пошуки й успіхи. 
Це 863 науково-педагогічних працівників, серед яких – 88 докторів наук, професорів, 637 кандидатів наук, доцентів. 

Звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) ТНЕУ» присвоєно 33-м визначним вченим України та світу, громадським 
діячам, лідерам бізнесу та адміністрації, 
які здійснили значний внесок у розвиток 
університету.

Вищий навчальний заклад – альма-
матер для представників економічної 
еліти України, відомих державних діячів, 
топ-менеджерів, провідних спеціалістів, 
науковців – людей ерудованих, багатих ду-
ховно та національно свідомих.

ТНЕУ здійснює підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями «мо-
лодший спеціаліст» і «спеціаліст», сту-
пенями «бакалавр» і «магістр», а також 
кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та 
докторантурі.  

Навчально-виховний процес забезпечу-
ють 7 навчально-наукових інститутів: 7 
факультетів: 4 філії:  4 коледжі: Загалом 
за всіма напрямами та спеціальностями в 
університеті вищу освіту здобувають 14 
тис. студентів. 
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навчальних закладів України!
проФесіоналіЗм: 
Рівень розвитку університетської науки слід оцінювати за 

багатьма критеріями, але передусім за потужністю її наукових 
шкіл. У Тернопільському національному економічному університеті 
функціонують і набувають подальшого розвитку сім наукових шкіл: 
•Фінанси, грошовий обіг і кредит;• Облік, аналіз та аудит; • Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини;• Організація 
управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях;• 
Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного 
інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-
числових перетворень та онтологій; • Психологія та педагогіка; • 
Економіка і управління підприємством.

Науковці нашого університету є незалежними експертами 
Грецької агенції гарантування якості освіти та акредитування, 
експертами Польської акредитаційної комісії Міністерства науки 
та вищої освіти Республіки Польща. 

сучаснісТь: 
Надання якісних освітніх послуг, будівництво комфорта-

бельних гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття 
залу єдиноборств, залу боксу і бойових мистецтв, спорткомплек-
су «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, 
зміцнення матеріально-технічної бази дають можливість молоді 
реалізувати себе. Візитною карткою вищого навчального закладу є 
бібліотека. Фонд книгозбірні – універсальний та становить більше 
480 000 екземплярів друкованих видань, електронний каталог – 
понад 300 000 записів, а також є комп’ютерні зали із сучасною 
технікою та доступом до інтернет-порталів бібліотек світу. 

На базі  університету працює Центр підготовки офіцерів запасу, 
який здійснює військову підготовку за програмою Академії сухопутних 
військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. Юнаки отримують звання 
«молодший лейтенант» запасу, навчаючись в університеті. 

Вміння конструктивно мислити, ґрунтовно аналізувати, 
відповідати за свої вчинки, досягати успіху – це те, чого навчають в 
освітньому центрі.

міжнароДна співпраця: 
Сьогодні Тернопільський національний економічний університет 

– член Європейської асоціації міжнародної освіти (Нідерланди, 1999 
р.), Європейської асоціації університетів (2007 р.), Великої хартії 
університетів (Magna charta, 2008 р.), Таллуарської мережі (2012), 
Мережі університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-
освітньої асоціації (ICEA), м. Чикаго (2014).   7-8 грудня 2014 року 
підписано Угоду про приєднання ТНЕУ до Мережі університетів 
Східної Європи за участю кращих ВНЗ України, Білорусі, Польщі, Грузії, 
Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини.  Загалом Тернопільський 
національний економічний університет уклав сімдесят три угоди з 
вищими навчальними закладами 23-х зарубіжних країн. 

Наразі продовжується міжнародна співпраця ТНЕУ в рамках 
виконання 11-ти освітньо-професійних програм:

• Програми двох дипломів із:
Люблінським католицьким університетом, м. Люблін;
Університетом прикладних наук і мистецтв м. Дортмунда;
Вищою школою інформатики та економіки товариства «Знання», 

м. Ольшин;
• Програма підготовки PhD спільно з Технологічним освітнім 

інститутом Західної Македонії (Греція);
• Німецькомовна інтегрована навчальна програма з підготовки 

бакалаврів та магістрів на Українсько-німецькій факультет-програмі 
спільно з Дрезденським технічним університетом (Німеччина); 

• Українсько-американська програма з підготовки бакалаврів на 
факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій спільно з 
Університетом штату Мен (США);

• Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму;
• Українсько-грецька програма підготовки магістрів з «бізнес-

адміністрування»;
• Українсько-польська програма фінансів і страхування;
• Школа польського і європейського права;
• Бізнес-школа ТНЕУ спільно з Естонською школою бізнесу.

(Закінчення на 12-й стор.)
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Відкрита лекція: 
«УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІж  УКРАїНОЮ ТА ЄС»

у залі засідань вченої ради університету з ініціативи навчально-
наукового інституту інноваційних освітніх технологій та кафедри 
обліку в державному секторі економіки та у сфері послуг Тнеу 
відбулася відкрита лекція на тему: «угода про асоціацію між україною 
та єс», яку провів доктор економічних наук роман вакальчук 
(інститут міжнародних відносин м. осло, норвегія). Захід відбувся у 
рамках проекту «україна – норвегія», який передбачає професійну 
перепідготовку звільнених у запас військовослужбовців Збройних сил 
україни та інших силових структур, членів їхніх сімей  та сприяння 
їх працевлаштуванню. 

Проект реалізується у ТНЕУ, і його метою є зменшення впливу 
негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ обо-
ронного сектору на українців. 

Зустріч була надзвичайно цікавою та змістовною. Роман Вакальчук  
відповів на запитання стосовно практичних аспектів реалізації угоди 
співробітництва між Україною та ЄС, позитивних та негативних 
наслідків імплементації європейського законодавства. Учасники проек-
ту «Україна – Норвегія» запросили Романа Вакальчука ще раз відвідати 
Тернопільський національний економічний університет для обміну думка-
ми, досвідом. Також Роман Вакальчук зустрівся з ректором університету, 
доктором економічних наук, професором А. І. Крисоватим й поспілкувався 
з адміністрацією вищого навчального закладу щодо реалізації нового 
проекту, налагодження співпраці шляхом проведення спільних заходів, 
сказавши: «Сьогодні я дуже задоволений організацією таких зустрічей та 
їхнім змістовим наповненням. Мені приємно бачити, що у вас працюють 
професіонали, й наше партнерство є результативним».  

У свою чергу ректор ТНЕУ подякував за візит й можливість прочи-
тати лекції й провести тренінги для слухачів програми: «Кожен повинен 
відчути свою значимість  й особливість. Сім’ї військовослужбовців сьогодні 
потребують уваги і підтримки.  Ми тішимося, що маємо можливість 
долучитися до такого цікавого проекту. Сподіваємося, що він буде резуль-
тативним: підвищить рівень добробуту сімей військовослужбовців та 
членів їхніх сімей, соціально адаптує в умовах громадянського суспільства 
з ринковою системою відносин, шляхом організації заходів з психологічної 
реабілітації учасників проекту та сприятиме відкриттю власної справи 
і сімейного бізнесу слухачами курсів».

Сподіваємося, що такі практичні кроки стануть хорошим почат-
ком довготривалої співпраці між Україною та Норвегією.



9
№16 (440), 15 вересня 2015 р.

Угода про співпрацю університетів Норвегії та України  
стосовно «Перекваліфікації кадрових військовослужбовців 

ЗСУ та інших силових структур, членів їхніх сімей та 
сприяння їхньому  працевлаштуванню»

у період з 7 по 12 грудня 2014 делегація 
Тернопільського  національного 
економічного університету у складі 
ректора Тнеу, доктора економічних 
наук, професора андрія ігоровича 
крисоватого, директора навчально-на-
укового інституту інноваційних освітніх 
технологій, доктора економічних наук, 
професора оксани миронівни Десятнюк, 
завідувача кафедри обліку в державному 
секторі економіки та сфері послуг, док-
тора економічних наук, професора ми-
хайла романовича лучка, заступника ди-
ректора навчально-наукового інституту 
інноваційних освітніх технологій, канди-
датат філологічних наук, доцента андрія 
васильовича грицьківа та директора 
чортківського навчально-наукового 
інституту підприємництва і бізнесу, кан-
дидата економічних наук, доцента віталія 
володимировича буратинського пере-
бувала у м. боде (королівство норвегія) 
з метою участі у конференції «норвезько-
українська співпраця у галузі освіти 
та бізнесу: ключові моменти і майбутні 
перспективи».

Андрій Ігорович презентував наш ви-
щий навчальний заклад, представивши 
присутнім інфраструктуру університету, 
галузі знань, інноваційні освітні метоти, 
досвід у міжнародній співпраці тощо.

Упродовж візиту було підписано Ме-
морандум про наміри із Університетом 
Нурланда (Королівство Норвегія). Згідно 
договору про співпрацю університетів 
« П е р е к в а л і ф і к а ц і я  к а д р о в и х 
військовослужбовців ЗСУ та інших си-
лових структур, членів їхніх сімей та 
сприяння їхньому  працевлаштуванню» 
протягом осіннього семестру 2014 року 
та визначаючи важливість взаємного до-
вгострокового співробітництва партнери 
досягли таких домовленостей:  Сприяння 
і розширення взаємовигідної співпраці 
між партнерами щодо розвитку нових 

компетенцій, необхідних для подальшого українсько-норвезького співробітництва; 
Партнери співпрацюватимуть шляхом стимулювання наукових досліджень та 
освітньої діяльності у сфері взаємовигідних інтересів; Партнери співпрацюватимуть 
щодо акумулювання коштів для фінансування проекту Horizon 2020 чи інших програм 
Європейського Союзу; Партнери сприятимуть українсько-норвезькій  університетській 
співпраці шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та інших 
подібних заходів; Для кожного проекту підписуватиметься окрема угода з описом 
зобов’язань і прав партнерів;  Партнери дають згоду на те, що українсько-норвезька 
угода про співпрацю університетів може бути продовжена в будь-який час шляхом до-
лучення до співпраці українських та норвезьких університетів.

ТНЕУ співпрацюватиме із Університетом Нурланда спільно із іншими вищими 
навчальними закладами України, серед яких київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федько-
вича,  Міжнародний класичний університет «Україна-Південь», Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, Кіровоградська льотна академія 
національного авіаційного університету, Університет економіки та права «КРОК», 
Національний університет «Львівська Політехніка», Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова, Чорноморський державний університет імені Пе-
тра Могили, Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського, Вінницький національний технічний університет. Сподіваємося, що 
співпраця між партнерами буде ефективною й принесе очікувані результати. 



10
№16 (440), 15 вересня 2015 р.

ЕФЕКТиВНА й ДОВГОТРиВАЛА СПІВПРАЦЯ 
Одинадцятого лютого 2014 року 

у Тернопільському національному 
економічному університеті відбулося 
урочисте засідання з нагоди вручення 
свідоцтв про підвищення кваліфікації 
випускникам курсів професійної 
перепідготовки військовослужбовців 
збройних сил України звільнених у запас 
та членів їх сімей. До залу засідань ученої 
ради ТНЕУ завітали винуватці свята, 
а також шановані гості – керівник 
проекту «Україна-Норвегія», дирек-
тор Міжнародного фонду соціальної 
адаптації Володимир Рубцов, координа-
тори проекту Яна Козаченко й Равіль 
Гафаров.

Учасників привітали ректор ви-
щого навчального закладу, доктор 
економічних наук, професор Андрій 
Ігорович Крисоватий, декани усіх 
факультетів, проректор з науково-
педагогічної роботи університету, док-
тор економічних наук, професор Василь 
Ярославович Брич, заступник дирек-
тора Навчально-наукового інституту 
інноваційних освітніх технологій Андрій 
Васильович Грицьків,  завідувач ка-
федри обліку в державному секторі 
економіки та сфери послуг, доктор 
економічних наук, професор Михайло 
Романович Лучко. 

Захід розпочався з урочистого внесен-
ня прапора України студентами Центру 
підготовки офіцерів запасу ТНЕУ. 

Пом’янувши хвилиною мовчання за-
гиблих новітніх героїв України, ведучі уро-
чистого дійства Юрій Дзюла та Оксана 
Кічак сказали: «Сьогодні, коли скроплена 
кров’ю своїх кращих синів, зранена, але не 
скорена Україна мужньо протистоїть 
загарбникам, ми щиро переживаємо за 
тих, хто, ризикуючи власним жит-
тям, продовжує захищати нас і наше 
майбутнє на Сході країни. Віримо в те, 
що війна неодмінно припиниться і в 
єдиній Україні запанує мир та спокій».

Андрій Ігорович виступив з 
вітальним словом до випускників й 
розповів про особливості реалізації про-
екту «Україна-Норвегія», зустрічі з 
науковцями Університету Нурланда 
(Королівство Норвегія), підписання 
договору про співпрацю університетів-
партнерів «Перекваліфікація кадрових 
військовослужбовців ЗСУ та інших сило-
вих структур, членів їх сімей та сприяння 
їхньому працевлаштуванню». Ректор 
наголосив: «Проект «Україна-Норвегія» 
реалізується з 2003 року. На території 
України послугами проекту скориста-
лись більше 6000 військовослужбовців 
та членів їхніх сімей. У ТНЕУ проект 
«Україна-Норвегія» започаткував роботу 
з 2014 року. Ми гордимося тим, що такі 
курси професійної перекваліфікації прохо-
дять саме у нашому університеті, адже 
для Вас, шановні слухачі, розпочинається 
новий етап життя. Ви зможете себе 
реалізувати у різних сферах та видах 
діяльності».

До вітань долучилися Наталія Цар 
й Тетяна Шарган, сердечно виконавши 
пісні «А мати жде» та «Полинова доля».

Практичні кроки співпраці...



11
№16 (440), 15 вересня 2015 р.

МІж УКРАїНОЮ ТА НОРВЕГІЄЮ
До слова також були запрошені 

Володимир Рубцов та Яна Козачен-
ко. «ТНЕУ – це згуртована команда 
висококваліфікованих фахівців, які 
впевнено дивляться у майбутнє. Ваша 
відкритість до міжнародної співпраці, 
до відкриття нових освітніх горизонтів 
просто вражає! Я впевнений, що саме 
тут, у Тернополі, ми знайшли надійного 
партнера, співпраця з яким буде ефек-
тивною й результативною, а цей захід 
є тому підтвердженням», – зазначив 
керівник проекту «Україна-Норвегія».

Ректор ТНЕУ разом із координато-
ром проекту Яною Козаченко вручили 
свідоцтва про підвищення кваліфікації 
випускникам курсів. У залі вирувала 
дружня, тепла атмосфера, лунали щирі 
слова подяки від військовослужбовців.

Сподіваємося, що проект «Україна-
Норвегія» буде результативним, спри-
ятиме працевлаштуванню слухачів. 
Отримані знання допоможуть відкрити 
власну справу та започаткувати 
сімейний бізнес, який підвищить рівень 
добробуту військовослужбовців, членів 
їхніх сімей, соціально адаптує в умовах 
громадянського суспільства.

Практичні кроки співпраці...
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Не думай сказати мені, ніби природа це не чудо. Не думай сказати, ніби світ не 
казка. Той, хто не зрозумів цього, ризикує так нічого й не зрозуміти, 

допоки казка не закінчиться. Юстейн Ґордер

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

П р и  п е р е д р у к у  п о с и л а н н я  н а 
«Університетську думку» — обов’язкове! 
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марія баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

Глибинний 
СВІТ МУДРОСТІ 

Григорія Сковороди і Юстейна Ґордера
Джерела  життєвої  Мудрості живлять-вчать люди-

ну під час земного шляху – вони поскрізь: у світанковому 
багатоголоссі співучих птахів, у краплинці роси, у мелодіях 
дощу, в усмішці сонця, у місячній доріжці над гладінню 
тернопільського озера, у сказаному кимось слові, на 
шпальтах газет і часописів, на сторінках книг…

Роман «Світ Софії» декілька років тіснився поміж книгами на 
книжковій полиці у моєму малесенькому помешканні. Чесно кажучи, 
я дещо призабула за придбану на книжковому форумі у Львові книгу, 
як була впевнена, написану для дівчаток-підлітків, із розрахунком 
подарувати знайомій дівчині Софії на її 16-річчя…

Але дуже-дуже помилилася, бо коли у моє життя дев’ятим 
валом налетіла хвиля випробувань, то мене витягнули-вивели-
врятували філософські роздуми норвезького письменника Юстейна 
Ґордера, який, сторінка за сторінкою, відкривав таємниці загад-
кового і багатозначного Світу Софії – Світу Мудрості. І хоча мені 
було далеко не чотирнадцять, як мандрівній дівчині з роману, але 
я разом із героїнею шукала відповіді на запитання «Хто я?», «Для 
чого народилася?», «Чому мені випадає стільки випробувань у 
земному житті?», «Як маю діяти далі?»… 

Підказки приходили одна за одною…
Взагалі, Світ підказує нам, як жити: варто прислухатися серцем 

і приглядатися душею…
Невдовзі у Києві на книжковому ринку інтуїтивно взяла до рук кни-

гу, розгорнула навмання і прочитала: «О ПРОМЫСЛЂ ОСОБЕННОМ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЂКА:  Сей чистЂйшій, всемірный, всЂх вЂков и народов 
всеобщій ум излил нам, как источник, всЂ мудрости и художества, к 
провожденію житія нужныя...» Так у моє життя увірвався високий 
Дух українського генія-філософа Григорія Сковороди, який сказав: 
«Ти не можеш вiднайти жодного друга, не нашукавши разом з тим 
i двох-трьох ворогiв»; навчав «Спіши повільно» і заохочував читати 
Святе Письмо, адже «Біблія – наш верховний товариш та ближній 
і приводить нас до єдиного, найдорожчого й найлюб’язнішого»…

Два письменники-філософи, дві культури, дві споріднені душі роки 
мешкають у моєму серці і живлять душу українськими та норвезь-
кими Джерелами життєвої Мудрості. І коли довкола здіймаються 
хвилі випробувань, – шукаю тісну комірчину й пірнаю-заглиблююся у 
Світ Мудрості Юстейна Ґордера чи Григорія Сковороди, які ведуть 
у світ древніх мудреців - світ розсудливий, цікавий і спокійний…

марія баліцька, головний редактор 
газети Тнеу «університетська думка»

ТНЕУ - один із лідерів серед 
економічних вищих

навчальних закладів України! 

15 вересня 2015 р. – День української та норвезької культур у ТНЕУ!
У  будь-якій  національній  культурі  основоположною  і  базис-

ною  є  народна  культура,  на  основі  якої поступово  формуються  
професійні  наука,  література,  мистецтво…

Багатою для України є творча  спадщина  Г.  Сковороди,  Ф.  Про-
коповича,  П.  Куліша, Т.Шевченка, які у  своїх  філософських  творах  
вирішували  питання  про  сутність  та  умови  людського  щастя,  
про  значення  людського  існування.  Творча спадщина провідних 
мислителів Норвегії є неоціненним багатством цієї країни. 

«Споріднена  праця»  і  самопізнання,  свобода,  заради  якої  не  
шкода  розлучитися  з  благополуччям,  обмеження  життєвих  
потреб,  надання  переваги  духовному  над  матеріальним  —  ось  
ті  шляхи  і  рецепти  щастя,  яких  дотримувались  і  які  пропа-
гували  провідні  українські  і норвезькі мислителі.  Сьогодні  такі  
підходи  набувають  особливого  значення  для  всього  людства.

(Закінчення. початок на 6-7-й стор.)

спорТ; Спорт є однією з найвагоміших складових у 
вихованні молоді. На сьогодні в університеті навчається 
58 членів збірних команд України з різних видів спорту, 
з них:  • майстри спорту міжнародного класу України 
– 15; •  майстри спорту України – 31; • кандидати в 
майстри спорту України – 9; • спортсмени І розряду – 3.  
За останні 20 років в ТНЕУ були виховані та навчалися 
6 заслужених майстрів спорту України, 42 майстри 
спорту міжнародного класу України та 231 майстер 
спорту України, з них 14 учасників Літніх олімпійських 
ігор. Роман Гонтюк в змаганнях з боротьби дзюдо двічі 
піднімався на п’єдестал пошани (2004 р. – Афіни – 2 
місце; 2008 р. – Пекін – 3 місце). Дев’ять студентів-
спортсменів університету представляли Україну на ХХХ 
Літніх Олімпійських іграх в м. Лондоні.

Тернопільський національний економічний 
університет – європейська якість освіти, міцні 
українські традиції, глибинна мудрість науки, 
патріотизм, цілеспрямованість, успіх.

кульТура:   Університет відомий на теренах 
України не лише високим освітнім рейтингом та 
членством у багатьох міжнародних організаціях, а й 
славиться своїми творчими колективами, які сприяють 
розвитку особистості та самореалізації студентів.

Культура є оберегом історичної пам’яті, яка живить 
і зміцнює народ. Мистецтво незримою силою формує 
громадянську спільність, робить нас неповторними, 
несхожими на інших.  Професорсько-викладацький 
колектив докладає усіх зусиль для особистісного роз-
витку й росту кожного студента.  Творчі колективи 
та солісти ТНЕУ відшліфовують свою майстерність 
у найрізноманітніших жанрах і складають гідну 
конкуренцію справжнім професіоналам.  

Творчий потенціал художніх колективів вищого на-
вчального закладу є вагомим підґрунтям для подальшого 
розвитку та мистецьких здобутків Тернопільського 
національного економічного університету.


