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Виставка «Ікона в українській родині» скерувала думки і серця студентів, 
викладачів та працівників університету до Творця! (читайте на 7 стор.)

Чудесне заступництво Цариці Небесної "Знамення"
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27 березня 2015 року, за підтримки ректора Тернопільського національного економічного 
університету, доктора економічних наук, професора Андрія Ігоровича Крисоватого, 
відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Ре-
формування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу».

Мета заходу: аналіз проблемних ланок законотворчого процесу України та напрацювання 
парадигм успішного реформування правового сектору в контексті євроінтеграції.

Модератором пленарного засідання виступив кандидат юридичних наук, доцент, заступник 
декана юридичного факультету ТНЕУ Іван Романович Калаур.

З вітальним словом до присутніх звернувся проректор з наукової роботи, доктор економічних 
наук, професор Зеновій Васильович Задорожний: «Мені дуже приємно, що сьогодні науковці нашої 
держави разом з колегами з зарубіжжя зібралися у цій залі для обговорення надзвичайно важливої 
теми. Реформування законодавства України є одним з перших кроків вступу до європейської 
спільноти. Разом ми зможемо виявити недоліки й запропонувати ефективні методи їх подо-
лання. Потрібно пам’ятати,  що кожен із нас є будівничим, який докладає зусиль до побудови 
сильної незалежної європейської держави – України».

Під час пленарного засідання перед учасниками конференції  виступили представники 
правознавчої спільноти України та іноземні фахівці.

Зокрема, Фридерик Цолль, професор Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) та 
Оснабрюцького університету (м. Оснабрюк, Німеччина) поділився досвідом своєї країни щодо 
напрацювання національних правових систем на шляху інтеграції до ЄС.

На важливості таких фахових конференцій наголосила Олена Михайлівна Сайтз – віце-
президент і програм-директор Міжнародної культурно-освітньої Україно-американської 
асоціації працівників вищої школи: «Особисті зустрічі породжують довіру і сприяють роз-
витку продуктивної співпраці. Я раджу кожному науковцю загартовувати лідерський дух і 
приєднуватися до світових професійних спільнот».

Особливий інтерес викликала доповідь доктора філософських наук, професора кафедри 
теорії та історії держави і права ЮФ ТНЕУ М.Г. Братасюк. Марія Григорівна окреслила 
філософсько-світоглядний підхід до правової доктрини. Аналізуючи  законодавство України, 
вона зауважила, що його головною проблемою є державоцентризм: «Нам потрібно навчитися 
розмежувати поняття «закон» і «право», звернутися до антропоцентричної домінанти, як 
основи права. Юридична наука повинна орієнтуватися на людину. Пам’ятаймо, не закон надає 
права, а права творять закон».

Звільнити законотворчий процес від впливу олігархів та місцевих феодалів закликав на-
родний депутат України Роман Заставний: «Солодкий популізм та критика попередників – це 
улюблені теми наших політичних лідерів. Натомість, реальних змін ніхто робити не хоче, за-
кон використовують для приватних інтересів». Також народний депутат додав, що більшість 
законопроектів, які він пропонує до розгляду, були напрацьовані у співпраці з фахівцями ТНЕУ.

У ході конференції учасники розглянули широкий спектр юридичної проблематики.
Рецепцію римського права як підґрунтя модернізації приватного права у своїй доповіді 

розглянула старший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, завідувач 
кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету права, доктор юридичних 
наук Світлана Дмитрівна Гринько.

Ігор Євгенович Якубівський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу 
Львівського національного університету імені Івана Франка, проаналізував положення Конституції 
України про інтелектуальну власність з огляду на проблеми реформування законодавства.

Окремі аспекти правосуб’єктності усиновлювачів для слухачів представив Микола 
Олексійович Стефанчук – професор кафедри цивільного права та процесу Національної академії 
державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Про зміни у системі прокуратури України відповідно до нового Закону України «Про прокура-
туру» розповіла кандидат юридичних наук, доцент, юрист 1 класу, завідувач кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академія прокуратури України Наталія Степанівна Наулік.

Також із доповідями перед учасниками конференції виступили гості з Оснабрюцького 
університету (Німеччина): Леонард Кріппнер (Leonard Krippner), Свен Кордес (Sven Cordes), і 
Мерайк Вімкер (Mareike Wimker).

Секційну роботу представники наукової спільноти організували за такими напрямами:
– Філософія, теорія та історія держави і права.(Керівник: Кравчук М.В., кандидат юридич-

них наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права);

«Реформування законодавства України в умовах інтеграції 
до Європейського Союзу»

Вісті з юридичного факультету...

– Конституційне, адміністративне 
і адміністративно-процесуальне право. 
Міжнародне право. (Керівник: Жукорська Я.М., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
публічного права);

– Цивільне право, сімейне право, трудове 
право. Міжнародне приватне право. Право 
інтелектуальної власності. (Керівник: Слома 
В.М., кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри цивільного права і процесу);

– Господарське право і господарський про-
цес, фінансове право. (Керівник:       Ментух 
Н.Ф., кандидат юридичних наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри правового регулювання 
економіки і правознавства);

– Кримінальне право, кримінальний процес, 
криміналістика. (Керівник:   Рогатинська Н.З., 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри публічного права).

Уп р од о в ж  р о бо т и  н ау ко во -
практичної конференції учасники мали 
можливість обмінятися досвідом, влас-
ними міркуваннями стосовно тематики 
заходу, обговорити проблемні питання 
реформування законодавства України в 
умовах інтеграції до ЄС та запропонува-
ти шляхи їх вирішення. 

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю
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Резонанс
Юрій Мискін:

«МАйБУТНЄ УКРАїНи В РУКАХ МОЛОДиХ НАУКОВЦІВ!» 
Представники Ради молодих вчених 

НУДПСУ взяли участь у ХІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих 
вчених «Економічний і соціальний розвиток 
України в ХХІ столітті: національна візія 
та виклики глобалізації», яка відбулася 26-27 
березня у Тернопільському національному 
економічному університеті

Рада молодих вчених Національного 
університету ДПС України активно 
налагоджує партнерські зв’язки та співпрацює 
з молодими вченими та вищими навчальними 
закладами всіх куточків України. Уже протя-
гом 7-ми років ведеться плідний науковий діалог 
молодих науковців з вченими Тернопільського 
національного економічного університету.

26-27 березня в місті Тернополі відбулася ХІІ 
Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених «Економічний і соціальний розви-
ток України в ХХІ столітті: національна візія та 
виклики глобалізації», в якій взяли участь пред-
ставники Ради молодих вчених Національного 
університету ДПС України, а саме: Мискін 
Ю. І. (голова Ради громадської організації 
«Україна інтелектуальна», член редакційної 
колегії всеукраїнського науково-аналітичного 
журналу «Наша перспектива», голова Ради 
молодих вчених, в. о. заступника декана обліково-
економічного факультету з наукової роботи 
та міжнародних зв’язків, доцент кафедри бух-
галтерського обліку НУДПСУ, к.е.н., доцент), 
Шевчук С. В. (заступник голови Ради громадської 
організації «Україна інтелектуальна», член 
Ради молодих вчених, в. о. заступника декана 
факультету фінансів та банківської справи 
з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
доцент кафедри фінансових ринків НУДПСУ, 
к.е.н.), Мискіна О.О. (член Ради громадської 
організації «Україна інтелектуальна», член 
Ради молодих вчених, в. о. заступника декана 
факультету економіки та оподаткування з 
виховної роботи, старший викладач кафедри 
податкової і митної справи НУДПСУ), Новік О. 
І. (член Ради молодих вчених, методист декана-
ту факультету економіки та оподаткування), 
Савчук О. Р. (член Ради громадської організації 
«Україна інтелектуальна», член Ради молодих 
вчених, студентка п’ятого курсу факультету 
економіки та оподаткування).

Конференція кожного року збирає на тере-
нах ТНЕУ молодий науковий потенціал країни. У 
зв’язку з тим, що захід має науково-практичний 
характер, до нього, окрім науковців, активно до-
лучаються і провідні фахівці органів державної 
влади, освітяни більше шести країн світу.

На пленарному засіданні виступили з 
вітальним словом та словами настанови: Кри-
соватий Андрій Ігорович - ректор Тернопільського 
національного економічного університету, доктор 
економічних наук, професор;Задорожний Зеновій 
Васильович - проректор з наукової роботи 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, профе-
сор; Маршалок Тарас Ярославович - голова Ради 
молодих вчених, к.е.н., доцент, доцент кафедри 
податків та фіскальної політики ТНЕУ;Зелінська 
Анетта – професор Вроцлавського економічного 
університету (Польща);Поляков Михайло 
– заступник завідуючого відділом бюджетно-
податкової політики Департаменту фінансової 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів 
України);Пелехатий Андрій – к.е.н., молодший на-
уковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Також своє вітальне слово сказали керівники 
місцевих органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.Їх доповіді мотиву-
вали учасників до плідної роботи на секціях, що 
здійснювалися за напрямками:Секція 1. Світова 
економіка в ХХІ столітті: трансформація 
геополітичних інтересів, геоекономічні 

стратегії та проблеми наднаціонального 
регулювання;Секція 2. Формування ефективної 
моделі управління підприємствами;Секція 
3. Роль фінансів в економічному зростанні: 
функціональна детермінованість та моделі 
розвитку;Секція 4. Теорія інституціоналізму 
та інституційне забезпечення економічного 
розвитку; Секція 5. Міжнародні стандарти та 
проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту. Кож-
на секція мала активну дискусію, в результаті 
роботи яких були сформульовані висновки, що 
мають новаційний науково-практичний харак-
тер та будуть направлені до Секретаріату Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, 
Державної фіскальної служби та Міністерства 
фінансів України.На заключному засіданні було 
оголошено звіти керівників кожної секції та 
нагороджено грамотами за кращі доповіді 
активних учасників дискусій.Відзначились і пред-
ставники нашого університету (Мискін Ю.І., 
Шевчук С.В., Мискіна О.О., Савчук О.Р., Новік 
О.І.), які були нагороджені грамотами.

Окромою подякою ректора ТНЕУ 
відзначено Національний університет 
державної податкової служби України за 
плідну співпрацю щодо організації та прове-
дення ХІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених «Економічний і 
соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 
національна візія та виклики глобалізації».

Рада молодих вчених здійснює постійний 
науково-практичний діалог з провідними вче-
ними різних регіонів України. 

Переконаний, що у сучасній складній 
економічній та політичній ситуації в Україні 
майбутнє у руках молодих науковців…
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Тарас Григорович Шевченко - 
батько Української нації!ПРОРОЧІ 

ШЕВЧЕНКА СЛОВА 
ЄДНАЮТЬ НАШІ СЕРЦЯ! 

У нас йде війна, 
              тремтить вся земля…
Твої – незламні, пророчі слова
Єднають, Тарасе, наші серця.
Писав ти: 
      «Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі».
Возноситься це по правді, бо
«Надію ми руками скверними 
                                      створили»!
А зараз просто всі думки, 
              молитви всі наші до Бога:
Нехай вже «правда оживе, 
                натхне, накличе нажене
Не ветхе[є], не древлє слово
Розтлєнноє, а слово нове
Меж людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе
Од ласки царської...»…

Олександра Струмчинська, студентка 
Факультету економіки та управління

Шевченкіана ТНЕУ

Ще у школі я вперше прочитав «Кобзар», не розуміючи його; з певними трудно-
щами вивчив напам’ять декілька віршів Шевченка, не вдумуючись в суть написаного. 

Але коли життя заставило запитати себе: хто я, звідки походить мій нород, - 
знову пригодився «Кобзар» і, перечитуючи його вдруге, а потім на Майдані і втретє, 
мені відкрився інший світогляд. 

З подіями, які відбувалися у нашій країні за останні роки, пророчі слова Шевченка 
стали реальністю «... Як Україну зліі люди присплять, лукаві і в огні її окраденую 
збудять...» Пророк написав їх багато років тому, а зараз - це реальність: нашу Україну 
збудили, і нарешті, тільки тепер, через такий великий період часу ми відродилися 
Українцями. Помирали вільними козаками запорозькими, галичанами, русинами, 
бандерівцями - ким ми тільки не були, але тепер народилися Українцями. 

Зараз, коли вже виросло перше покоління Українців, народжених у вільній Україні, 
ми починаємо усвідомлювати заповітні слова Шевченка…

Хтось скаже, що кінець - країни не буде, хтось хоче до Росії, хтось - до Європи; 
ніхто не казав, що буде легко, буде важко, але ми будемо мати ...землю - нову вольну 
і не забудемо пом’янути батька Української нації незлим тихим словом...

Останню волю Тараса Шевченка будемо виконувати ми, наші діти, онуки та 
сотні наступних поколінь свідомих Українців, які прийдуть нам на заміну.

Павло Бич, студент 4 курсу факультету обліку і аудиту ,
Президент студентського парламенту ТНЕУ

БОГ і ШЕВЧЕНКО:Презентація книги
як розуміти імена Божі та віру поета? (філософсько-

християнська інтерпретація) -Книгу із такою назвою пре-
зентував  17 березня 2015 

року у читальній залі бібліотеки 
Тернопільського національного 
економічного університету ав-
тор – о.Михаїл Шевченків, який 
сказав, зокрема, що дана книга 
є продовженням попереднього 
дослідження розлогої теми про 
Бога у поезії Тараса Шевченка: 
«Бог Сущий у поезії Кобзаря» (Про 
реальність Бога та його місце в 
поезії Тараса Шевченка). 

Виступ автора книги мав глибинно 
пізнавально-морально-виховний харак-
тер, який зігрівав теплом серця і душі 
присутніх.

У віночок пошанування Генія Тараса 
Шевченка майстерно уплелися пісні 
на слова Шевченка і народна пісня про 
Кобзаря у виконанні дуету «Вишиванка», 
музичний супровід на бандурах забезпе-
чили самі ж виконавиці Ореста Мочула 
і Мирослава Бурик; поема «Лілея», яку 
продекламувала студентка коледжу 
ТНЕУ Анастасія Пастух, філософське 
тлумачення поеми «Катерина» запро-
понував присутнім студент факультету 
фінансів Лука Гомівка, а к.ф.н., доцент 
кафедри філософії та політології ТНЕУ 
Михайлина Шумка навіть поставила 
учасникам заходу своєрідне завдання по-
розмислити над інформацією і знанням 
– досить специфічним знанням, яким 
є Віра, нагадавши мудрість древніх, 
що «Віра вершить гори». Михайлина 
Леонівна щиро зізналася, що коли їй важ-
ко, то вона читає Шевченка і застерегла, 
що читати Генія не можна просто так, 
до нього треба йти поступово, адже 
твори Т.Г.Шевченка – як Молитвослов. 
Шевченка потрібно читати тоді, коли 
є спрага душі, і читати так, як спрагла 

людина п’є джерельну воду, і дорости до 
розуміння Шевченка поміж рядками…

Заступник директора бібліотеки 
університету Алла Панчук вручила 
о.Михаїлу Шевченківу Подяку за те, що 
автор унікальної монографії, якій при-
святив понад двадцять років праці, щедро 

долучився до поповнення бібліотечного 
фонду найціннішим скарбом для духовного 
зростання людини – друкованою книгою.

Зах ід  орган і зувала  і  прове -
ла головний редактор газети ТНЕУ 
«Університетська думка» Марія 
Баліцька.

Світлини – Світлани Голди.
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Т.Г.Шевченка присвячено...
І милосердному молюсь,

Щоб ви лихим чим не згадали…
Т. Г. Шевченко...

У березні вся світова громадськість 
відзначає 201 річницю від дня народження 
геніального поета України – Тараса Григо-
ровича Шевченка.

Протягом двох століть твори Шевченка 
друкуються в Україні і поза її межами. Багато 
науковців досліджували різноманітні аспек-
ти багатогранної Шевченкової творчості. 
Вітчизняні та зарубіжні шевченкознавці 
наводять різні думки та інтерпретації спад-
щини письменника, але майже всі, шукаючи 
ключ до його творчості, знаходять його в 
українській народній поезії.

«Шевченко як поет – це був сам народ, 
що продовжував свою творчість», «Поезія 
Шевченка – безпосереднє продовження 
народної поезії», – проголошував, наприклад, 
М. І. Костомаров. 

Констатуючи повсюдне згасання народної 
поезії під тиском цивілізації, англійський славіст В. 
Р. Морфіл бачив останні її вогнища в Україні, а Шев-
ченка називав «одним із останніх народних співців».

Думи народу, його сподівання і прагнен-
ня були для Шевченка тим джерелом, яке 
підтримувало в ньому полум’яний вогонь 
творчості. Ніхто з українських поетів з та-
кою ніжністю не відобразив у своїх творах 
невичерпну любов до свого краю, до свого на-
роду, до чарівної української природи.

Тарас Григорович Шевченко підняв на 
найвищий рівень ту дорогоцінну духовну 
спадщину, яку протягом віків створювали 
українські безіменні генії – творці народ-
них пісень. 

Шевченко здобув українській літературі 
загальне визнання і гідне місце в ряду 
національних культур світу, і, за словами 
Рауля Чилачави, «одним із перших гаран-
тував вічність своєму народові, своїй мові, 
своїй культурі».

У нашій великій історії, починаючи від Трипілля до сьогоді, не було людини, котра 
б любила Україну більше за Тараса Григоровича Шевченка. Кожен його витвір, чи 
це картина, чи  вірш, був сповнений любові до України, її народу, свого улюбленого 
могутнього Дніпра, широких степів, і Бога… Ця любов передається нам. 

Читаючи твори Шевченка, ми відчуваємо усе те, що відчував Кобзар, усі його 
емоції, переживання, інколи злість і відразу. Ці твори, як жодні інші, є правдивими, 
навіть видумані казкові персонажі.

Але справжня сила слова Шевченка відчувається тоді, коли читаєш його вірш 
і розумієш, що він писав про сьогодні. Мимоволі замислюєшся над його словами і 
бачиш картину сучасного світу. 

його твори є актуальними і зараз. «І виріс я на чужині…». 
Чому цей твір не про сучасну Україну? 
Шевченко писав про усе, що діється тепер. Він, напевне, і сам не здогадувався про 

Силу Свого Слова. Але він нам тільки показував проблему.
Наскільки б сильний не був Шевченко, сам Україну він би не врятував. 
Голос народу! Народу працьовитого, сильного, розумного і талановитого, проте 

терплячого. Аж дуже терплячого… 
І мало що з того часу помінялося... 
Зараз у нас люди також «німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть!»… 
З того часу пройшло сотні літ… 
Думаю, Шевченко хотів би, щоби і через понад 200 років його вірші не були вже акту-

альними, а були просто величним витвором мистецтва, історією, яку варто пам`ятати. 
Назар Лилик, студент Факультету обліку та аудиту

СиЛА ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА

У таланті Тараса Шевченка черпаю наснагу,
знаходжу підтримку, 

вчуся жити, радіти, мріяти...
Шевченко - невичерпний,

нескінченний і незупинний
І. Дзюба

У кожної нації є свої співці, в серцях яких, мов у 
могутній океан,вливаються всі радощі, болі, мудрість і 
прагнення народу.

Тарас Шевченко... Для нас, українців - це надзвичайно 
дороге ім’я. Оцінюючи сьогодення, ми повинні частіше огля-
датися назад, щоб прилучитися до високого Шевченкового 
слова, що є найпопулярнішим образом душі українського 
народу. Я часто відкриваю для себе оті незвідані береги 
багатогранного обдарування нашого генія, тому, що жит-
тя поета - це любов, бо він, як зоря, освітлює холодне небо 
і запалює серце. То ж моє серце, запалене Шевченковою 
поезією з дитинства, дає мені натхнення, бо ж його поезія 
сповнена любов’ю до людей і Бога, вірю в непереможність 
правди, вірності Україні, істинності, любові і віри. Уйого 

таланті черпаю наснагу, знаходжу підтримку, милуюсь красою мальовничих куточків, 
знаходжу джерела невичерпної енергії, вчуся жити, радіти, мріяти...

Сніжана Радик, студентка ФАЕМ

ВОГОНЬ ШЕВЧЕНКА
 Із поховання вже минуло досить часу,
Та він не вмер, у душах ще живий.
Шевченко ніс вогонь у наші маси,
Який горить і досі, не малий.

Чомусь ці роки швидко проминули,
Недавно жив, а зараз вже нема,
Ми нашого Тараса не забули,
За ним горить незламана душа.

Поет — замало сказано для нього,
Письменник — теж не розкриває все,
Ніхто із нас не зробить більше того,
Що він зробив для України вже!

Оксана Гупало, МУН-11, Навчаль-
но науковий інститут міжнародних 

економічних відносин (ННІМЕВ) 
ім. Б.Д. Гаврилишина 
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Тиждень професійної кар’єри студентів 
і випускників ТНЕУ

Упродовж 16-20 березня 2015 р. у Тернопільському національному економічному 
університеті пройшов Тиждень професійної кар’єри студентів і випускників. 
Організаторами Тижня стали: Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками, 
Благодійний фонд „Асоціація випускників ТНЕУ” та Міжнародна молодіжна громадська 
організація AIESEC.

Взяли участь у проведенні Тижня: декан факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій, доктор технічних наук Дивак М.П.; завідувач Лабораторії психологічної служ-
би ТНЕУ, доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, кандидат психологічних 
наук Надвинична Т.Л.; завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ, кандидат 
юридичних наук, доцент Слома В.М; провідний інженер з кадрової роботи відділу кадрів 
ТНЕУ Ворощенко Л.П.; доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму ТНЕУ, канди-
дат історичних наук Корман М.М.; доцент кафедри документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства ТНЕУ, кандидат історичних наук Білик Н.І.; доцент ка-
федри управління персоналом і регіональної економіки ТНЕУ Файфура В.В.; представники 
органів місцевого самоврядування, Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, 
Територіальної державної інспекції з питань праці в Тернопільській області, молодіжних 
організацій; роботодавці з різних областей України.

 За Тиждень професійної кар’єри студенти і випускники мали змогу почути практичні 
поради і поставити питання під час:

– профорієнтаційної консультації „Постановка професійних та особистих цілей”;
     спробувати себе: в заповненні резюме та анкет під час майстер-класу „Техніка 

пошуку роботи”;  
    прослухати: – лекційно-тренінгове заняття „Наше право на працю. Необхідні до-

кументи при прийомі на роботу”; 
вишукати для себе вакансії у: – Днях кар’єри у банківській, фінансовій, обліковій, 

економічній, управлінській, правовій сферах та інформаційних технологіях.
Проведення навчально-практичних заходів зі сприяння працевлаштування студентів 

та випускників Тернопільського національного економічного університету формують у 
молоді навики побудови професійної кар’єри; ознайомлюють з сучасними вимогами щодо 
інструментів пошуку роботи, тенденціями розвитку молодіжного ринку праці; налагод-
жують та розширюють напрями співпраці з роботодавцями.

Зеновій Кривий, 
директор Центру працевлаштування 

та зв’язків з випускниками ТНЕУ

В Університеті обговорили зміни у системі пенсійного забезпечення
 У п’ятницю, 20 березня, у залі засідань ТНЕУ відбулася зустріч професорсько-викладацько-

го колективу університету з представниками пенсійного фонду в Тернополі та Тернопільській 
області. Метою заходу було обговорення та роз’яснення внесених змін до пенсійного законо-
давства та пенсійного забезпечення науковців і науково-педагогічних працівників.

Головуючий, перший проректор Шинкарик Микола Іванович, звертаючись до присутніх 
сказав: «Шановні наші патріархи! Ви дорогі і потрібні для нашому університету. Ми цінуємо 
Ваш внесок у розвиток навчального закладу. Сьогоднішню зустріч проводимо з ініціативи 
ректора ТНЕУ А.І. Крисоватого. Прагнемо зробити все можливе, щоб оптимізувати та 
компенсувати втрати нашого персоналу в рамках проведення пенсійної реформи».

Упродовж зустрічі виступили начальник Головне управління Пенсійного фонду України 
в Тернопільській області Л.З. Хома, заступник відділу пенсійного забезпечення головного 
Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Г.Р. Скрипецька 
та заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській 
області З.І. Гнатенко.

Як зазначила Лариса Хома: «Незмінним залишилося положення про пенсійний вік та 
страховий стаж працівників. Зміни до пенсійного кодексу стосуються пенсійного опо-
даткування та відсоткового нарахування пенсій». Тепер згідно чинного законодавства 
оподаткуванню підлягають пенсії, що становлять більше 3-ох мінімальних заробітних 
плат, тобто більше 3654 грн. Податок становитиме 15 % від суми перевищення. Якщо 
сума пенсії складає більше 12 мінімальних зарплат, тобто перевищує 12180 грн. податок 

Упродовж 26-27 березня 2015 р. у 
Тернопільському національному економічному 
університеті проходила ХІІ Міжнародна 
науково-практична конференція молодих 
вчених «Економічний і соціальний розвиток 
України в ХХІ столітті: національна візія 
та виклики глобалізації». Великою радістю 
стало отримання запрошення на участь від 
організаторів заходу – колективу Ради моло-
дих вчених ТНЕУ (голова – Маршалок Т.Я.), 
адже одним із завдань Центру працевлашту-
вання та зв’язків з випускниками ТНЕУ є вив-
чення, розробка і застосування на практиці 
інноваційних механізмів працевлаштування 
студентів і випускників університету.

Особливо цікавою і корисною ста-
ла участь у роботі секції 2 «Форму-
вання ефективної моделі управління 
підприємствами», а також виступ з 
доповіддю «Підрозділи сприяння працев-
лаштуванню вищих навчальних закладів у 
системі управління персоналом». 

Керівниками секції були кандидат 
економічних  наук ,  доц ент кафедри 
міжнародного менеджменту та марке-
тингу ТНЕУ Лагоцька Н.З. і кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіки 
підприємств і корпорацій ТНЕУ Галько Л.Р., 
а секретарем – аспірант ТНЕУ Легкий І. 

У ході роботи секції науковці, практики, 
студенти з України і Польщі дискутували 
щодо міжгалузевого партнерства, утопії, 
соціальної реклами у телерадіопросторі, 
корпоративної соціальної відповідальності, 
пропозиції освітніх послуг на молодіжному 
ринку праці та працевлаштування молоді.

С п е кт р  т ем а т и к  д о п о в і д е й  т а 
повідомлень секції вирізнився соціальним 
характером, що зумовило активне їхнє об-
говорення як у науковій, так і у практичній 
площині. І це не дивно. Керівник секції 
Лагоцька Н.З. зазначила, що посилення 
економічної нестабільності зумовлює за-
гострення соціальних питань.

Висловлюю вдячність членам Ради моло-
дих вчених ТНЕУ за запрошення на участь у  
конференції та бажаю всім  міцного здоров’я, 
натхнення та процвітання на науковій ниві. 
Вірю, що результати роботи учасників на 
конференції сприятимуть економічному і 
соціальному розвитку України.

Олена Борисяк, 
провідний спеціаліст 

Центру працевлаштування та зв’язків 
з випускниками ТНЕУ

Посилення економічної 
нестабільності зумовлює 

загострення 
соціальних питань...

становитиме 20 %. Також буде нарахова-
ний військовий податок у розмірі 15% від 
надлишкової суми. При нарахуванні пенсій 
для науковців та науково-педагогічних 
працівників сума пенсійних виплати стано-
витиме 60% від заробітної плати замість 
70%, як було раніше.

Окрім того детально були розглянуті 
питання реалізації бюджету 2015, зміни 
розміру прожиткового мінімуму та страхо-
вого стажу, реформування пенсійного опо-
даткування, нарахування пільгових виплат 
для працівників науково-педагогічної сфери.

Для працюючих пенсіонерів, зі збере-
женням профільного спрямування розмір 
пенсійних виплат становитиме 85%.

За детальною інформацією можна 
звертатися до міського відділу пенсійного 
забезпечення каб. №307, тел. 23-58-64.
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Виставка «Ікона в українській родині» 
скерувала думки і серця студентів, викладачів 

та працівників університету до Творця!
Особливі передвеликодні дні спонукають 

усіх наблизитися до Бога, по-новому побачити 
й відчути себе у світі, оцінити чистоту своїх 
помислів, бажань та вчинків.

18 березня  у Тернопільському національному 
економічному університеті у рамках ІІІ-го фе-
стивалю духовної творчості «Дорога до істини», 
який організовує відділ гуманітарної освіти та 
виховання ТНЕУ, відбулося урочисте відкриття 
виставки «Ікона в українській родині».

Виставку відкрив проректор з науково-
п ед а г о г і ч н о ї  р о б о т и  Те р н о п і л ь с ь ко г о 
національного економічного університету, доктор економічних наук, професор  Василь 
Ярославович Брич, а також вручив подяки від ректора ТНЕУ, доктора економічних наук, 
професора Андрія Ігоровича Крисоватого учасникам виставки. Відкриття заходу та його 
учасників благословив архієпископ Тернопільський, Кременецький та Бучацький  Нестор.

Творчі композиції глядачам подарували солісти відділу гуманітарної освіти і виховання: 
Ірина Новомлинська («Молитва»), Роксолана Залізняк («Зустріч з Ангелом»).

Гості переглянули репродукції чудотворних та історичних ікон Тернопільщини, 
які щиро запропонували вищому навчальному закладу голова Тернопільської обласної 
громадської організації «Гуртом!» Ігор Михайлович Ковалик та голова молодіжної 
організації «Гармонія» Дмитро Вікторович Вакуленко.

М о л о д ь  т а  п р а ц і в н и к и 
університету ознайомилися із 
художніми роботами студентів 
ВНЗ міста та графічними робо-
тами  художника  Миколи Ми-
колайовича Гілевського (Нікаса  
Почаївського).

Виставку духовної літератури 
«Дорога до світла» підготували 
працівники бібліотеки ТНЕУ.

Нехай очікування Христового 
Воскресіння надихає на добрі та 
праведні вчинки, а усіх нас єднає 
щира молитва, яка передає ве-
лику любов нашого Творця, дає  
силу, вселяє  віру, надію та любов.

Відділ гуманітарної освіти та виховання інформує...У світі доти існуватиме 
любов, допоки люди 

писатимуть писанки...
Коли до України 

приходить весна, 
- пробуджується 
і воскресає приро-
да, відроджується 
ж и т т я  і  н а д -
ходять Великодні 
свята, відтак бе-
руться українці за 

давнє-предавнє ремесло – розписування 
писанок. Мудрі люди кажуть: «У світі доти 
існуватиме любов, допоки люди писатимуть 
писанки». Кожна писанка – це маленький 
світ. Історія писанок як символу весняного 
відродження природи сягає у далеке минуле і 
пов’язана з ритуалом весняного відродження 
землі. Перетворювати звичайне куряче яйце 
на чарівну писанку за старих часів уміла 
кожна слов’янська жінка. Хранителька до-
машнього вогнища повинна була з року в рік 
«оновлювати світ». Сам звичай має витоки із 
символічного значення яйця, яке вважається  
символом початку життя, його джерелом .

19 березня у нашому університеті 
відбувся майстер-клас з писанкарства 
«Гарна писанка у мене…», який провів 
майстер ужиткового мистецтва з писан-
карства Осадца Ярослав Володимирович. 
На своїх писанках студенти зображали  
сонце, що  оживляє, пробуджує увесь світ, 
дає тепло, світло і силу всьому живому,   
птахів, що прилетіли з вирію, квіти та 
зорі, що символізують душі людей. Ці   
магічні  символи  надають   писанці велику 
силу оберегу.

За традицією  на Великдень дарують 
свої  писанки рідним і друзям, шанують 
їх, як великі скарби. Християнський об-
ряд обміну писанками  під час Великодня 
пов’язують з життям Марії Магдалини і 
Воскресінням Ісуса Христа. Так,  студент-
ка факультету фінансів Мар’яна Поглод 
подарує свою писанку бабусі Баглай Ганні 
Омелянівні, коли поїде до неї на Великдень 
у село. А Ліля Оляновська, теж студентка 
цього факультету, написала писанку для 
своєї сестрички, яку дуже любить, і хоче, 
щоби писанка принесла їй весняну радість.  

Із задоволенням після завершення 
майстер-класу  Я. В. Осадці було вру-
чено подяку від ректора університету, 
доктора економічних наук, професора 
А.І. Крисоватого та книгу  «Народне 
мистецтво Тернопілля».

Шкідливі звички: боротьба 
триває...

25 березня 2015 року в рамках тижня 
здорового способу життя колектив відділу 
гуманітарної освіти та виховання організував 
для студентів зустріч із лікарем комунальної 
установи Тернопільської обласної ради 
«Центр здоров’я» Зарусінським Андрієм 
Сигізмундовичем на тему: «Шкідливі звички: 
як з ними боротися?»

Студенти чимало дізналися про 
шкідливість тютюнопаління, алкоголю та 
наркотиків, а також ставили багато запи-
тань, що стосувалися боротьби з шкідливими 
і згубними звичками.

Андрій Сигізмундович описав красу жит-
тя без шкідливих звичок. 

Сподіваємося, що фахівець зумів досту-
катись до студентських сердець, адже нам 
потрібне здорове та розумне молоде покоління. 
Дякуємо лікарю за сприяння у формуванні 
здорового способу життя студентів ТНЕУ, а 
також чекаємо наступних зустрічей.

Вісті із  ННІМЕВ ім. Богдана Гаврилишина

19 березня у залі засіданнь ректорату ТНЕУ відбулася зустріч у рамках «Естафети 
єдності студентів Півдня та Заходу». Модератором заходу виступив директор ННІМЕВ 
ім. Гаврилишина І.М. Таранов. Естафету нашому університету передали представники 
навчальних закладів Миколаєва, Рівного та Чернівців. Виступаючи зі вступним, словом 
кандидат економічних наук, доцент Ігор Михайлович Таранов, зачитав вітальне слово 
ректора ТНЕУ професора А.І. Крисоватого, розповів про становлення навчального закладу, 
міжнародну співпрацю, заплановані проекти та здобутки професорсько-викладацького 
колективу та студентства. «Приймаючи естафету, віримо, що наша співпраця буде 
цікавою і результативною. Будемо спілкуватися, пізнавати один одного, покроково напра-
цьовувати спільні проекти, які, віримо, матимуть хороші плоди для кожного університету 
й для країни в цілому», – сказав І. Таранов.

Проректор з науково-педагогічної роботи В. Я. Брич подякував делегатам за акту-
альну ініціативу й закликав від територіальної домінанти перейти до спільної темати-
ки. «Політики, переслідуючи власні меркантильні цілі, роз’єднують наші регіони, наше 
завдання згуртуватися і не дати можливості нікому, ні за яких умов сіяти розбрат у 
країні», – зазначив В.Я. Брич.

Ініціатива естафети належить студентам Миколаївського національного 
університет ім. В.О. Сухомлинського.

Учасники зустрічі продемонстрували відеоролики про своє місто та навчальний за-
клад, який вони представляють. Для ТНЕУ гості привезли книги та сувеніри.

Упродовж заходу виступили представники студентських організацій університетів-
учасників естафети. Молоді лідери обмінялися досвідом щодо організації дозвілля та 
профспілкової роботи, пошуку джерел фінансування проектів та працевлаштування 
молодих людей.

Також відбулася фотосесія для учасників. Студенти ННІМЕВ ім. Гаврилишина 
організували цікаве та пізнавальне дозвілля для своїх гостей. Зокрема, була проведена 
екскурсія по кампусу ТНЕУ, прогулянка вечірнім Тернополем. Окрім того, за сприяння 
сектору міжнародної мобільності інституту було організовано трансфер учасників до 
міської бібліотеки №4, проведено етно-екскурс «Бібліотека – берегиня духовних скарбів», 
майстер-клас «Весняне рандеву: барвисті гармонії»». Студентське самоврядування 
ННІМЕВ ім. Гаврилишина організувало спільні пізнавальні екскурсії до Краєзнавчого 
музею, українського дому «Перемога» та мистецької домівки «Бункер-Муз».

Учасники заходу подякували за цікаву та креативну  програму і навзаєм запросили 
погостювати у них. Чекаємо на нові зустрічі та плідні проекти.

ТНЕУ приймає Естафету:
«Мільйони різних «я», а разом – Україна!»
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...Ти зверни увагу не на вишуканість, а на те, чи мислимо ми благочестиво, на силу 
висловлених думок визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. Григорій СКОВОРОДА

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! 

Головний редактор  Марія БаліцькаРеєстраційне свідоцтво 
ТР №424-24пр від 25.12.2006 р.
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн

У видавництві «Економічна думка» 
вийшов з друку навчальний посібник 
«Інтелектуальна власність», підготовлений 
колективом кафедри фінансово-економічної 
безпеки та інтелектуальної власності 
Тернопільського національного економічного 
університету за загальною редакцією док-
тора економічних наук, професора Марти-
нюка Володимира Петровича. Навчальний 
посібник рекомендований Вченою радою 
ТНЕУ з присвоєнням грифу «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» для 
студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівня акредитації. 

У навчальному посібнику розглянуто 
поняття інтелектуальної власності 
т а  і н с т и ту ц і й н о - п р а во ве  п ол е  ї ї 
функціонування, розкрито суть захи-
сту та охорони об’єктів авторського 
та суміжного права, нетрадиційних 
об’єктів інтелектуальної власності та 
промислової власності. Також висвітлено 
економіко-правові питання здійснення 
п р а в  і н тел е кту а л ь н о ї  в л а с н о с т і , 
проаналізовано міжнародні та закордонні 
аспекти права інтелектуальної власності.

Інтелектуальна 
власність

17 березня 2015 року на базі Харківського 
національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця відбулася підсумкова науково-
практична конференція Всеукраїнського конкурсу 
студентських робіт за напрямом «Маркетинг, 
управління персоналом та економіка праці», яка 
велася за двома напрямами:

– маркетинг – керівник напряму:  Орлов Петро 
Аркадійович,  д.е.н., професор, завідувач кафедри 
економіки та маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

– управління персоналом та економіка праці – 
керівник напряму: Назарова Галина Валентинівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління пер-
соналом та економіки праці ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

На конкурсі студентських наукових робіт було 
представлено 16 міст України, а саме: Харків, 
Кіровоград, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, 
Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Полтава, Львів, 
Маріуполь, Суми, Тернопіль, Умань, Хмельниць-
кий, Кременчук.

Честь  Тернопільського  національного 
економічного університету в секції «Управління 
персоналом та економіка праці» захищала 
студентка 3 курсу факультету економіки та 
управління Миронова Юлія,  яка отримала диплом 
третього ступеня і можливість надалі розвива-

тися у науковій площині. Тема роботи: «Стресостійкість майбутнього фахівця з 
управління персоналом». Науковий керівник: Світлана Анатоліївна Прохоровська, 
доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки. Професорсько-викла-
дацький колектив і студенти факультету економіки та управління щиро вітають 
Миронову Юлюі бажають їй підкорення нових вершин!

Стресостійкість 
майбутнього фахівця з управління персоналом 

повинна бути високою…

Національна 
стипендіальна програма 

Словацької Республіки
 Уряд Словацької Республіки для підтримки 

мобільності студентів та аспірантів, 
викладачів ВНЗ і наукових працівників 
оголошує про початок подання заявок на 
здобуття стипендії в 2015/2016 академічному 
році в рамках національної стипендіальної 
програми Словацької Республіки, що 
фінансується Міністерством освіти, на-
уки, досліджень та спорту Словацької 
Республіки; адміністративну підтримку 
програми забезпечує Словацьке академічне 
інформаційне агентство «SAI,n.o.».

Стипендії надаються студентам і 
аспірантам для покриття витрат на 
житло та харчування під час навчання 
для здобуття 2-го рівня вищої освіти; або 
ж витрат на навчання чи дослідницьку 
роботу під час навчання в аспірантурі в об-
раних ВНЗ або науко-дослідних установах.

Заявка  на  здобутт я стипенд і ї 
заповнюється в режимі он-лайн на сайті 
www.stipendia.sk, або ж www.scholarships.sk.

Останній термін подання заявок 30 
квітня 2015 року до 16:00 (на академічний рік 
2015/2016), 31 жовтня 2015 року (на літній 
семестр 2015/2016 академічного року).

Контактні особи: Луція Жішкова 
lucia.ziskova@saia.sk – для претендентів з 
постійним місцем проживання в СР; Лукаш 
Марцін lukas.marcin@saia.sk – для іноземних 
претендентів.Детальна інформація на сай-
тах www.stipendia.sk, www.scholarships.sk.

О г о л о ш е н н я
Тернопільський національний економічний 
університет - Збройним Силам України

22 березня до місця дислокації вирушив наш доброволець – відомий 
історик, доктор політичних наук, професор кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного 
економічного університету М.В. Лазарович. 

У неділю зранку біля центрального корпусу зібралися викладачі й студенти 
університету. Слова підтримки сказали голова профспілкового комітету працівників 
ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Руслан Феоктистович Бруханський, про-
ректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Василь 
Ярославович Брич, голова студентської профспілки Антон Михайлович Шевчук. Відтак 
бус із написом «Тернопільський національний економічний університет - Збройним 
Силам України» повіз вантаж вагою 2 тонни для військовослужбовців 14-ої Володимир-
Волинськрої механізованої бригади, де проходить службу Микола Васильович. 

Продукти харчування були зібрані професорського-викладацьким колективом та 
студентством вищого навчального закладу. Сподіваємося, що це допоможе нашим 
бійцям підтримувати себе у формі.

Микола Лаза-
рович (телефоном) 
подякував за допомо-
гу: «Від імені нашого 
керівництва і усіх 
хлопців вдячні вам 
за підтримку. Пере-
дачею ми поділилися 
з артилеристами, 
я к і  з н а х о д я т ь -
ся на віддалених 
територіях і через 
те такі подарунки 
отримують рідко».

Дякуємо усім не-
байдужим, хто долу-
чився до підтримки 
наших захисників. 

Відділ інформації 
та зв’язків 

з громадськістю


