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Згодіться, що 45 років для кожної лю-
дини – це досить солідна цифра.  Година за 
годиною, день за днем, місяць за місяцем, і 
так пролітають роки. Час взагалі біжить 
з божевільною швидкістю. А що таке 45 
років для факультету?  Це  час, коли про-
жито злети і падіння, перемоги і поразки, 
набутий мега досвід і вже, здається, на-
став той  час «золотого процвітання» фа-
культету. Адже впродовж своєї діяльності, 
а це з 1971 року, факультет економіки та 
управління створив потужну наукову базу, 
став освітнім і науковим осередком, який 
готує конкурентоспроможних фахівців 
управління, відкрив дорогу знань багатьом 
молодим людям. І врешті – решт, став 
одним із найпрестижніших факультетів 
у Тернопільському національному 
економічному факультеті.  

Факультет економіки та 
управління – це одна велика дружня сім’я. 

І ви навіть не уявляєте на скільки. Коли 
кожен студент, кожен викладач відчуває 
себе частинкою цього маленького всесвіту, 
свою потрібність і важливість. Коли на 
навчання не йдеш з опущеною вниз головою 
і думаєш: «Боже, як відсидіти ці пари», а 
біжиш з високо піднятою, з думкою, що ти 
там потрібна і тебе там чекають. 

Словами - про мистецтво 
Людяності

Напевне, не було б такої бажаної і 
дружньої атмосфери, якби не головноко-
мандувач нашого факультетського кора-
бля – Віктор Михайлович Островерхов, 
який лише два роки займає пост декана 
факультету, а вже зробив для факульте-
ту так багато. На мою думку, найбільше 
мистецтво кожної людини полягає в тому, 
щоб за будь – яких обставин, перш за все, 
залишатися людиною, не втративши в 
швидкоплинній заклопотаності буднів 
своєї цілісності і неповторності. І головне 
– залишатися для своїх рідним взірцем до-
броти і любові. Саме таким постає перед 
нами наш декан – порядна, чесна, цікава, 
різнобічна особистість, зі світлою душею, 
виваженим розумом і принциповими погля-
дами на життя…Для когось  - декан, для 
когось  – колега, друг, вчитель чи настав-
ник, але для всіх нас він - фундаментальна 
основа нашого факультету, без якого б, 
власне, не існував би факультет. 

Щодо колективу факультету, то він 
завжди спрямований на те, щоб кожний 
студент здобув якісну та сучасну освіту, 
розвивав економічне мислення, мав високу 
конкурентоздатність на ринку праці, до-
сягав успіхів і крокував легко по кар’єрному 
шляху. За плечима цих людей – томи 
наукових праць, а це дозволяє вивчити 
фахові предмети буквально з перших вуст. 
І взагалі,  навчальний процес на факультеті 
організований таким чином, щоб, перш за 
все, і викладач, і студент був зацікавлений 
у високих результатах своєї діяльності. 
Адже від якості навчання безпосередньо 
залежить і майбутнє нового покоління. 

На фото - студенти факультету економіки та управління, група УПЕП-22 святкують День 
рідного факультету.

Щороку Тернопільський національний економічний університет зустрічає випускників 
ювілейних років.

На фото - студенти факультету економіки та управління разом зі своїм деканом  Віктором  
Михайловичем Островерховим у фойє головного навчального корпусу в очікуванні 

випускників факультету економіки та управління...
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Нормальний стан економіки 
існує тільки в економічних підручниках. (Закон Бухвальда)

На факультеті є прекрасні можливості 
для розвитку своїх здібностей. Зокрема 
цьому сприяє орган студентського само-
врядування – Студентська рада факуль-
тету, діяльність якої спрямована на 
вдосконалення навчально – виховного про-
цесу, виховання духовності та культури 
студентів, підвищення їхньої активності 
та виховання відповідальності. 

Студентську раду нашого 
факультету складають:

Юлія Миронова – студентський декан, 
Тетяна  Коплак – голова профкому
Боженна  Волк –  голова студкому
Анастасія Федорова – голова 

навчально-наукової комісії
Олександра Струмчинська – голова 

організаційно-інформаційної комісії
Василь Ліщук – голова культурно-

масової комісії
Наталія Демчук – головний редактор 

газети ФЕУ «VIPersonal» 

Кожний студент – це маленька ча-
стинка великої ФЕУ-вської сім’ї. 
А кожний її  випускник факуль-
тету – його гордість! 

Адже навчання тут гарантує високу 
кваліфікованість та певний автори-
тет у суспільстві. Навчання на нашому 
факультеті формує з нас справжніх 
професіоналів своєї праці, які вміло 
володіють високим рівнем знань і вміють 
їх застосувати на практиці, здатні при-
ймати раціональні управлінські рішення 
у будь – яких непередбачуваних ситуаціях. 

Окрему подяку від всіх студентів ФЕУ 
висловлюємо нашому найкращому декана-
ту та колективам кафедр, які своїми знан-
нями і навиками формують майбутніх 
професіоналів. Ми щиро вдячні Вам за 
плідну працю, за допомогу, за терпіння, 
за знання, які намагаєтесь донести нам 
всіма способами. Міцного Вам здоров’я, 
творчої наснаги та гарних студентів, які 
б цінували Вашу працю!  

Наталія Демчук УПЕП – 31

Монастирський Григорій Леонардович - 
Доктор економічних наук, професор,професор кафедри державного і муніципального управління 
ТНЕУ, лауреат щорічної премії Президента України  для молодих вчених 2012 року, стипендіат 

Верховної Ради України  для найталановитіших молодих учених 2013 та 2014 років, володар гранту 
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 2009 року, стипендіат 

Кабінету Міністрів України для молодих учених 2004-2006 років, міжнародний експерт Польської  
акредитаційної комісії, випускник інституту економіки і управління ТНЕУ 2000 року»:

- У 2000 р. я закінчив інститут економіки і управління Тернопільської академії народного 
господарства (так тоді називався факультет) за спеціальністю «Адміністративний менед-
жмент» - це унікальний підрозділ, який готує не лише економістів, а економістів-менеджерів, 
тобто фахівців, здатних підходити до управління з позиції економічної ефективності. 
Інститут дав мені добру путівку в життя, я продовжив навчання в аспірантурі, ще в 
студентські роки визначився з напрямком моїх подальших наукових досліджень. Під час на-
вчання я навчився мислити, здобув навички креативного підходу до розв’язання складних за-

вдань. Викладачі з великої літери 
дали можливість мені стати 
Людиною. Дякую Долі, що в 1995 
році я пов’язав своє життя з 
факультетом економіки та 
управління.

Н а  ф о т о :   у  р а м ка х 
р е а л і з а ц і ї  У г о д и  п р о 
міжнародне співробітництво 
між ТНЕУ та Вроцлавським 
економічним університетом 
(Республ іка  Польща)  24-
31 травня 2015 року вже 
вп’яте відбулося стажування 
викладачів кафедри державного 
і муніципального управління 

та слухачів магістерської програми «Адміністративний менеджмент» факультету 
державного управління у місті Єленя-Гура на базі факультету економіки, управління та 
туризму Вроцлавського економічного університету, у якому взяли участь зав. кафедри 
державного і муніципального управління, д.е.н., проф. Алла Мельник, професор кафедри 
державного і муніципального управління, д.е.н., проф. Григорій Монастирський, доцент 
кафедри державного і муніципального управління, кандидат наук з державного управління 
Анна Петриків. Мета стажування – вивчення досвіду та механізму ефективного 
управління організацією в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

Білан Оксана Степанівна
Кафедра економіки підприємств і корпорацій

- З 1994 по 1998 рр. я навчалася в Тернопільській академії народного господарства 
на факультеті економіки та управління. Навчаючись за спеціальністю «Економіка 
підприємства» отримала ґрунтовні знання з дисциплін, які посприяли формуванню систе-
ми понять про економічні явища та процеси, сформували міцне підґрунтя для подальшої 
наукової роботи та розвинули важливі для роботи викладача комунікативні навички.

Варто відмітити, що колектив кафедри економіки підприємств і корпорацій значну увагу 
приділяє оволодінню практичними навичками: для студентів нашої спеціальності проводяться 
тренінги, круглі столи. Також велике значення надається науковій роботі: студенти беруть ак-
тивну участь у міжнародних конференціях, мають можливість пройти стажування в Польщі. 

В навчальному процесі за спеціальністю закладені великі можливості формування наукового 
світогляду майбутнього фахівця з економіки підприємства. Крім того, навчання на факультеті 
економіки та управління сприяє різнобічному та гармонійному розвитку особистості завдяки 
можливості брати участь у спортивному та культурному житті університету.

Ярмарок "Тепло душі - для кожного!"
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СТУДЕНТСТВА НЕПОВТОРНА ЗОЛОТА ПОРА
у серці житиме й у спогадах цвістиме...

Якщо вам здалося, що я висловився недостатньо чітко, значить, 
ви неправильно мене зрозуміли. (Рональд Рейган)

Муха Роксолана Андріївна
Кафедра економіки підприємств і корпорацій

- Аналізуючи відрізок мого життя, починаючи від шкільних років і до сьогодення, можу впев-
нено стверджувати, що студентські роки в університеті на факультеті економіки та управління 
– це золоті роки мого життя.Під час навчання в університеті я зрозуміла, що знання – це велика 
сила та цінний скарб, який допомагає самореалізуватися у житті.У результаті наполегливої 
праці, я змогла зрозуміти себе, визначити орієнтири у житті та зрозуміти, чого я хочу. 

Високопрофесійний та висококваліфікований викладацький склад нашого факультету допоміг 
розкрити у мені такі якості, як впевненість у собі, комунікативність, наполегливість, вміння шу-
кати натхнення у простих речах навколо та отримання задоволення від результатів моєї праці.

Колектив нашого факультету, загалом, та кафедри економіки підприємств і корпорацій, зо-
крема, - це велика сім’я, у якій кожен виконує 
функцію долучення до чогось більшого, ніж 
просто навчання обраних предметів. Кожен 
намагається вкласти частинку себе у фор-
мування унікальної особистості студента. 
Власне цей колектив педагогів зумів поспри-
яти моєму розвитку та розумінню того, що 
я хочу продовжити свою працю саме тут, в 
Університеті.

Наступний етап моїх маленьких досяг-
нень, а саме процес написання дисертації, 
посприяв розвитку моїх креативних якостей, 
а дружній колектив нашої кафедри завжди 
приходив на допомогу у складну хвилину.
 На фото: найкраща група ФЕУ – УПЕП-31!

Галько Людмила Романівна
 Кафедра економіки підприємств і корпорацій

.
- Мої студентські роки пройшли у стінах рідного факультету і саме з нього розпочалася моя 

професійна діяльність. Я з приємністю згадую ті часи, адже саме тут відбулося моє становлення як 
особистості, фахівця і науковця. 

Навчаючись на факультеті економіки та управління, я отримала ґрунтовні економічні знання, навики 
спілкування, сформувала вміння відстоювати власну думку та самостійно приймати рішення, здобула 
хороших друзів. Згодом, розпочавши свою наукову діяльність, я активно використовувала здобутті знання 
і вміння, які допомогли мені захистити кандидатську дисертацію та стати повноцінним членом команди 

ФЕУ, але тепер в ролі викладача і передава-
ти їх новим студентам. Ті викладачі, які 
ще донедавна навчали мене, тепер стали 
добрими колегами по роботі, від яких я от-
римую натхнення, цікаві ідеї, підтримку і 
дружнє спілкування.

Обертаючись назад, я розумію, що 
багато чого змінилося на факультеті, 
він помітно зміцнів, сформувалися власні 
традиції, він активно розвивається, але 
незмінною тут залишається атмосфе-
ра – тепла, дружня, невимушена. Тут 
хочеться творити…
На фото: дружній колектив ФЕУ!

Спортивне життя ФЕУ

День рідного факультету - свято!!!

Олександра Струмчинська, МОА – 31:
- Поступаючи в ТНЕУ, ніколи не задумувалась 

над тим, що саме як студентка економічного 
вузу факультету економіки та управління зможу 
реалізовувати та розвивати свою майстерність 
та навики гри в настільний теніс.Сприяння 
рідного, найкращого факультету є свідченням 
моїх результатів, за які сильно вдячна.

Якщо хочеш досягти 
успіху, ти повинен вірити 
у себе тоді, коли в тебе 
вже не вірить ніхто!

Назар Сліпий, МОА – 11:
- Футболом я займаюсь з самого ди-

тинства. Моя найзаповітніша мрія - стати 
професіональним футболістом. Я дуже радий, 
що поступив в ТНЕУ на факультет економіки 
та управління, адже маю можливість і дальше 
займатись своєю улюбленою справою - футболом. 
В нас на факультеті дуже часто проводяться 
турніри з футболу, в яких я беру активну участь, 
де маю можливість зарекомендувати себе з 
кращого боку як перед факультетом, так і перед 
університетом. В подальшому хочу займатись 
спортом, адже спорт - це здоров’я!

Олександр Бігус, ЕПП – 31:
- Наш факультет, окрім освітньої 

підготовки хороших спеціалістів, займається 
також і спортивною підготовкою. Я навчаюся на 
нашому факультеті і, попри розумову дільність, 
займаюся спортом (паверліфтингом). Під час 
навчання я збагачуюся мудрими настановами 
викладачів, які мотивують до навчання. Наш 
факультет дбає про своїх студентів, але маємо 
пам’ятати, що найбільша праця залежить 
від самого себе, бо якщо немає бажання і мрії, 
- значить просто існуєш. Живи так, щоби на 
старості літ не було соромно і було що згадати. 

Валентина Поліщук УПЕП – 32, регбі-7:
- Як спортсменка, я можу сказати, що наш 

факультет постійно сприяє моїй реалізації в 
спорті. Викладачі цікавляться моїми досягнен-
нями... Хочу подякувати і деканату, і декану, які 
допомагають мені  і у навчанні, і у спорті, адже 
кожне моє досягнення - це досягнення ФЕУ!

Соболик Олеся, 
група УПЕП-41: 

Радію, що на-
вчаюся саме у ТНЕУ, 
де маю можливість 
для саморозвитку і 
самореалізації. Вже 
у 2013 році я створи-
ла при університеті 
новий танцювальний 
колектив “Freedom” 
і є його керівником-
х о р е о г р а ф о м . 
Здебільшого, до мене 
приходять студен-
ти ТНЕУ з різних 
факультетів, які ма-
ють велике бажан-
ня танцювати. Ми 
працюємо в таких стилях танцю, як контемп, 
модерн, афро-джаз. Щирою підтримкою для мене 
є декан мого факультету Островерхов В.М., який 
сприяє втіленню у життя моїх  творчих задумів, 
ідей, вірить у мене і в мої сили. Дуже хочеться, 
щоби кожен вірив у свої мрії та мав мету! Саме 
це і є мотивацією в житті – йти до своєї мети, 
розвиватися і ставати кращими.  

Моє кредо – цитата Авраама Лінкольна 
“Якщо хочеш досягти успіху, ти повинен 
вірити в себе тоді, коли в тебе вже не вірить 
ніхто”. Я впевнена, що коли людина у щось 
вірить – вона обов’язково цього досягне!
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В економіці 
неможливо зрозуміти нічого, допоки не зрозумієш всього. (Рассел Бейкер)

Упевнено, гідно, велично підтримуємо лет нашого 
університету і рідного факультету - ФЕУ!

СТУДЕНТи ФАКУЛьТЕТУ ЕКОНОМІКи ТА УПРАВЛІННЯ - НАйКРАЩІ!
Факультет  сприяє і підтримує студентів у навчанні та в дозвіллі...

На фото (внизу): Гуртожиток - наш другий 
дім - так затишно й привітно в нім...

Разом готуємо, їмо - ми весело тут живемо...
Усі ми - є одна сім’я, 

хоч й бережемо власне «я»...


