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ДОРОГА МОЛОДЕ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
У пору літнього розмаю вітаю Вас зі святом активності, юності, та-

ланту, енергії, завзяття, наполегливості, запалу, оптимізму – Днем молоді! 
  Вас справедливо можна назвати авангардом нашого вищого навчального 

закладу. Ваші дивовижні захоплення, крилаті мрії, патріотичні настрої, 
прогресивні погляди та ідеї є запорукою поступу краю, держави. Завдяки 
Вам ми впевнено крокуємо шляхом, яким йдуть знані університети Європи, 
а серед вітчизняних освітніх установ економічного профілю вирізняємося 
високою конкурентоздатністю.

 Пора молодості є неповторною і, водночас, відповідальною – це перші 
самостійні рішення, вагомі перемоги, проблеми та їх вирішення, злети і по-
разки, новий досвід та успіх. Приймайте цей безцінний дар, намагайтеся 
використати всі переваги цієї прекрасної миті.

  Бажаю Вам зберегти свою безпосередність, залишатися незалежними 
та незаангажованими, будьте неупередженими, безстрашними, вірте у 
власні сили, знайте, що немає нічого неможливого!

 Пам’ятайте, що кожен із Вас є особистістю зі своїми поглядами та 
переконаннями, творчими здібностями та креативним мисленням, але разом 
Ви – велика університетська родина, підкорювачі найскладніших вершин, 
рушійна сила Тернопільського національного економічного університету!

 Ректор ТНЕУ, професор  А.І. Крисоватий

Дорогі друзі! Майбутні першокурсники! Ми недарма 
так звертаємося до Вас, оскільки зовсім скоро Ви ста-
нете нашими друзями, якщо оберете Тернопільський 
національний економічний університет.

Стати студентом нашого вищого навчального за-
кладу – означає почати впевнено будувати своє успішне 
майбутнє. Альма-матер буде для Вас міцною опорою, 
яка допоможе реалізувати себе, втілити мрії у життя. 
Звісно, зараз Ви ще абітурієнти і перед Вами постає 
нелегкий вибір, адже саме від нього залежить Ваш 
завтрашній день.

Студентство ТНЕУ – це сучасна та елітна мо-
лодь, яка, навчаючись, формує себе, розвивається, стає 
авангардом нашої країни. Кожне покоління студентів 
і науковців з гідністю продовжує славні традиції 
національної освіти, примножуючи здобутки ТНЕУ на 
міжнародному рівні.

Тернопільський національний економічний університет 
поєднує мудрість професорсько-викладацького колективу 
та запал молоді до активного навчання та відпочинку, до 
яскравого та драйвового життя.

Тернопіль – це європейське місто, де юнаки та 
дівчата є рушійною силою усіх починань. Ти обов’язково 
закохаєшся в його краєвиди.

Здобувайте якісну європейську освіту разом з нами, 
адже Ваше завтра залежить від правильного вибору. 
Приєднуйтеся до нашої університетської родини, друзі!

МАЙБУТНІ НАШІ
ПЕРШОКУРСНИКИ!
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КОНСТИТУЦІЯ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
Дорогі друзі!

Сердечно вітаю Вас із визначним державним святом – 
Днем Конституції України. Відзначення цього дня є свідченням 
забезпечення державного суверенітету України, консолідації 
суспільства, створення гідних умов для самореалізації 
особистості.

 Сьогодні, у час доленосних випробувань, непростих рішень 
і складних викликів необхідно не розгубитися серед роздоріж, 
а зберегти вірність постулатам Основного Закону рідної 
держави.

  В умовах сьогодення кожен з нас розуміє цінність 
захищеності та впевненого погляду в майбутнє – прав, заде-
кларованих Конституцією, реалізація яких супроводжується 
жертовною боротьбою українців.

 У цей день бажаю усім, щоб у своєму конституційному 
розвитку наша держава завжди дотримувалася норм та поло-
жень Основного Закону. Нехай свято демократії відкриває для нас нові горизонти для поступу 
та самовдосконалення!

  Ректор ТНЕУ    А.І. Крисоватий
Студенти юридичного факультету 

обговорили правові аспекти реалізації 
Конституції України

Конституції України - 20 років!

23 червня 2016 р. в рамках 
проведення Тижня правових знань 
з нагоди відзначення 20-ї річниці 
Конституції України на юридич-
ному факультеті Тернопільського 
національного економічного 
університету відбувся круглий стіл 
на тему: «Конституція України 
– Основний Закон держави очима 
молодих дослідників – студентів 
юридичного факультету».

Співорганізаторами кругло-
го столу виступили: кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 
юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету і Головне 
територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

У роботі круглого столу взяли участь: заступник декана юридичного факультету, до-
цент кафедри цивільного права Валентина Слома, доктор юридичних наук, професор кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права Сергій Гречанюк, доцент кафе-
дри конституційного, адміністративного та фінансового права Тарас Цимбалістий, доцент 
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Оксана Росоляк, к.ю.н., 
викладач Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола Ольга Заставна, начальник Управління 
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у Тернопільській області Тарас Ліщина, начальник відділу 
Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Марія Музика, началь-
ник відділу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Світлана 
Шуварівська, викладачі та студенти юридичного факультету.

З доповідями виступили студенти 4 курсу юридичного факультету Володимир Карий, 
Іванна Лахута, Катерина Мудрик.

Присутні обговорили правові аспекти реалізації Конституції України, а також актуальні 
проблеми конституційно-правового реформування, зокрема, в частині судово-конституційної 
реформи, децентралізації влади, правового статусу депутатів.

ВЧЕНІ ЗВАННЯ –
НАУКОВЦЯМ ТНЕУ!

Вже традиційно у нашому університеті 
під час засідання Вченої ради, що відбулася 
22 червня 2016 року, прозвучали слова вітань 
для представників професорсько-викладаць-
кого колективу, що отримали атестати та 
дипломи, як свідчення їх наукового зростання. 
В урочистій атмосфері ректор університету, 
професор А.І. Крисоватий вручив диплом 
кандидата педагогічних наук Кричківській 
О. В., кандидата економічних наук Крупей 
О.М., Гайді Т. Ю., доктора психологічних наук 
Фурман О.Є., доктора економічних наук Роже-
люк В. М., доктора юридичних наук Калауру 
І.Р., атестат доцента кафедри Лаврів Л.А., 
Оливко О. А., Олійничук О.І., Якубівській Ю. 
Є., Ревасевич І. С., Буді Т.Й., Зайцевій-Калаур 
І.В., Мушаку А. Я., Беловій І. М., Дідоренко Т. 
В., Мельничук І. В., Левченко Р.В., атестат 
професора кафедри Пуцентейлу П. Р., Дерію 
Василю Антоновичу, Лазаровичу М. В., Лещуку 
В. П., Длугопольському О. В., Кнейслер О.В. 
Диплом академіка Академії наук вищої школи 
України отримав Рудакевич О. М. Диплом і 
кубок отримала чоловіча команда ТНЕУ з ба-
скетболу, які стали переможцями студентсь-
кого баскетбольного Кубку України 3х3, який 
відбувся 1 червня 2016 року. Також численними 
грамотами, подяками та сертифікатами були 
відзначені науковці ТНЕУ.

З приходом літа настав довгоочікуваний день зустрічі з випускниками. Ця мить є особливою для випускників юридичного 
факультету Тернопільського національного економічного університету. Саме у цей час у стінах рідної Alma mater студенти та 
викладачі ЮФ організували першу ювілейну зустріч з випускниками, повертаючи їх у спогади про неповторні студентські роки.

 Четвертого червня 2016 р. за підтримки ректора А.І. Крисоватого та декана юридичного факультету С.В. Банаха відбулася зустріч випускників 2006 
року випуску.   Програма зустрічі була насиченою. Студенти юридичного факультету організували екскурсію, зупинившись у навчальному залі 
судових засідань, де організували для випускників незабутнє імпровізоване заняття під назвою «Порівняльне право».  Випускники мали нагоду 
побачити зміни на юридичному факультеті, переглянувши відеоролик про сучасне буття ЮФ та відчути себе на декілька хвилин студентами, 
відповідаючи на жартівливі запитання. 

 Під час урочистої частини, яка відбувалася в актовій залі юридичного факультету, 
декан, кандидат юридичних наук С. В. Банах, заступник декана юридичного факультету, 
кандидат юридичних наук В. М. Слома, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 
кандидат юридичних наук М. В. Кравчук, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки 
та інтелектуальної власності, доктор економічних наук В.П.Мартинюк привітали гостей.  
Слово від випускників надали першому заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури України М.О. Грищуку.

  Своє мистецтво гостям дарували Владислав Вальків, Наталя Кубей та Тарас Онисько, 
Софія Копча, народна студія сучасної хореографії «ТАНГо dance company».

 На завершення урочистої частини зустрічі у стінах рідної Alma mater пролунав чарівний вальс, 
у якому з особливим трепетом закружляли випускники та викладачі юридичного факультету 
ТНЕУ.   Яскраві миті зустрічі з випускниками були зафіксовані на світлинах.

 Відділ інформації  та зв’язків з громадськістю

«Порівняльне право» для випускників юридичного факультету
Тернопільського національного економічного університету  

У Тернопільському національному 
економічному університеті п’ятого червня 
2016 року відбулося урочисте вручення дипломів 
слухачам Школи польського та європейського 
права 2015-2016 навчального року.

 У церемонії вручення дипломів взяли участь 
представники Тернопільського національного 
економічного університету та Ягеллонського 
університету (м. Краків, Республіка Польща), а 
саме: проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна та інформаційна діяльність), кан-
дидат технічних наук, доцент Олег Адамів, декан 
юридичного факультету, кандидат юридичних 
наук Сергій Банах, викладач курсу польської 
юридичної мови у рамках Школи, кандидат 
філологічних наук, доцент Тетяна Юрчишин, 
керівник Школи, кандидат юридичних наук Люд-
мила Саванець, координатор Школи,  кандидат 
юридичних наук, доцент Тетяна Подковенко, ад-
вокат Адам Ришь, керівник Школи, доктор Лукаш 
Коссацкі-Литвин.   Випускники Школи польського 
та європейського права 2015-2016 року, зокрема 
студенти та викладачі ТНЕУ, висловили щиру 
подяку професорсько-викладацькому колективу 
Школи та запросили усіх бажаючих приєднатися 
до числа слухачів у наступному навчальному році.                                   

ДИПЛОМОВАНІ СЛУХАЧІ 
ШКОЛИ ПОЛЬСЬКОГО ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
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ВИВЧАЛИ СТУДЕНТИ  КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, 
ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТНЕУ

6 квітня 2016 року доценти кафедри фінансів 
ім. С.І. Юрія Клапків Юрій Михайлович і 
Письменний Віталій Валерійович організували 
інтелектуальну гру брейн-ринг з основ фінансової 
грамотності для студентів Коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ТНЕУ.

 Гра була поділена на п’ять блоків. Перший 
блок передбачав 10 запитань, на які потрібно 
було дати відповіді. До командного заліку за-
раховувалися відповіді, які були максимально 
наближеними до правильного варіанту. Друге 
завдання – розв’язання фінансового кросворду. 
Третім етапом був конкурс капітанів. Вони дава-
ли відповіді на запитання тестового характеру. 
Наступний блок був музичним. Учасники слухали фрагменти пісень відомих виконавців. Цікаво, 
що всі аудіозаписи були пов’язані між собою темою фінансів. Завершальним етапом була гра 
«Крокодил», у якій учасники команд вправлялися в акторській майстерності, демонструючи 
усім присутнім терміни фінансового спрямування.

 За результатами проведених змагань переможцем брейн-рингу стала команда «Фінансист». 
Із заслуженою перемогою майбутніх фінансистів привітали керівник магістерської програми 
«Управління фінансами домогосподарств», д.е.н., професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 
Кізима Тетяна Олексіївна, декан факультету фінансів к.е.н., доцент Кізима Андрій Ярославович, 
в.о. директора коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ, к.е.н., доцент 
Шашкевич Олександр Любомирович.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

ШКОЛА СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ ТНЕУ – 2016
Навчальний рік у Тернопільському національному 

економічному університеті підходить до завершен-
ня. З кожним днем залишається позаду лекції та 
практичні заняття, модульні контрольні завдан-
ня, заліки та екзамени. Здавалося б, що бурхливе 
життя вищого навчального закладу на деякий час 
завмирає, але тільки не для активістів! Енергійні, 
цілеспрямовані, завзяті, креативні, наполегливі 
юнаки та дівчата продовжують свою роботу в 
Школі активу ТНЕУ.   Цьогоріч учні Школи вирушили 
у мальовниче Закарпаття, де їх гостинно зустрів 
колектив Свалявської філії ТНЕУ разом з директо-
ром В. М. Канюком.   Триденна (3-5 червня) програма 
була дуже насиченою. Тренінги, ділові ігри, спортивні 
змагання, інтелектуальні квести, командні проекти, 
активний відпочинок – все це сприяло формуванню 
нових лідерів університету.   Потрібно зазначити, 
що молодь ТНЕУ розпочала роботу ще у дорозі до 
м. Свалява. Під час зупинки у м. Стрий кожен мав 
нагоду проявити комунікативні навики, кмітливість, 
вміння співпрацювати у команді під час квесту.

“Нескорені духом”  
Народна аматорська студія сучасної 

хореографії «Т.А.Н.Г.о dance company» 
ТНЕУ під керівництвом Любові Борисяк 
відсвяткувала своє 25-річчя 18 травня 2016 
року великим концертом в обласному ПК 
«Березіль» імені Леся Курбаса. Лібрето 
«Нескорених духом» створив заслужений 
діяч мистецтв України Олег Герман. Над  
створенням одноактного балету «Нескорені 
духом»  колектив працював понад 2 роки. У 
постановці взяли участь 60 танцівників віком 
від трьох до 25 років. Балет є філософським, 
патріотичним твором про Свободу та Народ, 
який не може без неї жити. 

«Один у полі не воїн», або 
«РАЗОМ МИ - СИЛА!»

З ініціативи Університетської ради 
студентів розпочався турнір з пейтболу між 
факультетами Тернопільського національного 
економічного університету. Перша запекла бо-
ротьба відбулася між командами факультету 
обліку і аудиту та факультету фінансів. Емоції 
та атмосфера, яка панувала на «полі бою» не 
дозволяла відпочити учасникам – хлопці та 
дівчата азартно атакували та захищалися. 

Приємно здивувало і те, що активну 
участь у турнірі взяла викладач факультету 
обліку і аудиту Орловська Тетяна Михайлівна, 
що ще раз підтверджує – у Тернопільському 
національному економічному університеті між 
викладачами та студентами панує тепла та 
дружня атмосфера. Студенти факультету 
обліку і аудиту вислови щиру подяку Тетяні 
Михайлівні за підтримку та запал.

У запеклій боротьбі команда факультету 
обліку і аудиту поступилися команді факуль-
тету фінансів з рахунком 3:2.

Турнір проводиться з метою підвищення 
патріотичного духу студентів і забезпечення 
якісного дозвілля студентів, - наголошують 
організатори заходу..

«БИТВА УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТАРТАПІВ»
Четверта «Битва Університетських Стартапів», відбулася 9 червня у стінах ТНЕУі  

учасниками її стали студенти Тернопільського національного економічного університету та 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 У заході взяли участь 9 команд, серед яких – 4 команди ТНЕУ, 4 команди ТНТУ ім. І.Пулюя 
і одна команда, яка представляла соціальний проект. Студенти презентували такі стартапи: 
«FrontandDevClub», «Технічні рішення для підтримки існуючих та впровадження нових послуг», 
«HeroesofDarkDungeons», «Аналіз транспортної системи міста», «PrintCloud», «Учнівський 
інтелектуальний фестиваль «Вундеркіндер», «ECOLogic», «Рекламні відео ролики соціального 
характеру – культурна та вихована громада», «Тернопільська молодіжна районна рада». 

 
Словами вітань «битву» відкрив проректор з науково-педагогічної роботи Олег 

ПетровичАдамів. Він зауважив: «Дуже приємно, що відбудеться двобій «тернопільських 
титанів». Така алегорична назва для двох університетів є досить приємною. Скажу як представ-
ник  одного з вищих навчальних закладів цієї битви – ми дійсно одні з студентських інноваційних 
осередків, які можуть генерувати ідеї та реалізовувати проекти. Відрадно, що сьогодні нашої 
роботи долучилися експерти – це відомі діячі, підприємці, бізнесмени Тернопільщини. Шановні 
експерти прошу оцінювати виступи кожної команди об’єктивно. Бажаю всім командам удачі». 

 
Першою представляла свій проект молодь Тернопільського національного економічного 

університету. Незважаючи на хвилювання усіх команд, презентація інвестиційних проектів 
відбулася успішно,експерти ставили запитання учасникам, на які отримували змістовні та 
обґрунтовані відповіді.  Проекти оцінювали за 5-тибальною шкалою.  

 
По закінченню дійства експерти підрахували бали та оголосили команду-переможця, на 

реалізацію проекту якої спрямовуватимуться інвестиції. Найвищу оцінку отримав молодіжний 
проект «Учнівський інтелектуальний фестиваль «Вундеркіндер». Учасники інших команд не 
розчарувалися, аджепрекрасно зрозуміли, що це не завершення, а лише початок для удоскона-
лення своїх ідей та проектів.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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Нещодавно представники факульте-
ту аграрної економіки та менеджменту 
ТНЕУ відвідали форум аграрних інновацій 
«Нове зернятко – 2016», який відбувся у селі 
Настасів Тернопільського району. Упро-
довж зустрічі представники більше ніж 50 
компаній презентували найновіші розробки в 
галузі рослинництва. До участі у заході долу-
чилися понад 1000 учасників. Ініціатором фо-
руму виступила компанія «Агропродсервіс».

 Метою форуму є презентація напрацю-
вань компанії «Агропродсервіс», обговорення 
аграріями України й іноземними партнера-
ми актуальних питань, зокрема виведення 

сортів продукції, партнерство, а також нова система оподаткування.
 Програмою заходу було передбачено оглядини виробничих потужностей компанії 

«Агропродсервіс», лабораторій, насіннєвого заводу та яблуневого саду. Також гості форуму 
мали нагоду відвідати виставку спеціалізованої сільськогосподарської техніки та демоцентр 
компанії «Агроскоп».

 Колектив факультету аграрної економіки та менеджменту отримав чудову нагоду пред-
ставити свої напрацювання стосовно підготовки фахівців у сфері економіки і управління агро-
промислового виробництва.

 Викладачі ФАЕМ брали участь у дискусії щодо методики підготовки майбутніх спеціалістів 
з потенційними роботодавцями. Упродовж обговорення було зазначено, що спеціальності факуль-
тету, а саме: «Облік та економіко-правове забезпечення агропромислового бізнесу», «Оцінка землі 
та нерухомого майна», «Менеджмент природокористування та економіка довкілля» є актуальними 
та перспективними, користуються попитом на ринку праці.

ПРЕДСТАВНИКИ ФАЕМ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ФОРУМІ 
АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «НОВЕ ЗЕРНЯТКО – 2016»

Колектив факультету аграрної економіки 
і менеджменту вітає студенток першого 
курсу групи ОПЗ-11Коверко Софію та  Ковер-
ко Надію, які посіли І місце у конкурсі-огляді 
на кращу студентську кімнату «Затишне 
житло». Бажаємо студентам  підтримувати 
зразковий порядок на місці проживання, 
що забезпечить хороші умови навчання та 
організації дозвілля в гуртожитках.

  Сподіваємося, що такі конкурси сприяти-
муть дбайливому ставленню студентів до своїх 
кімнат, які й надалі будуть найохайнішими 
та найзатишнішими.   Вітаємо наших 
переможців і бажаємо надалі зберігати 
чистоту та тепло своєї оселі!

Затишне житло у 
гуртожитку створили 

студентки ФАЕМ

Студенти групи МАУБ-21 разом з 
куратором Ткач Уляною Володимирівною 
відвідали Тернопільський молокозавод 
«Молокія». Екскурсія організована з 
метою ознайомлення молоді з робо-
тою підприємства, а також розвитком 
харчової промисловості м. Тернополя. 

 Підприємство є одним з провідних 
у галузі переробки молока не тільки в 
області, але й в Україні. Основний напрямок 
переробки молока ПрАТ «Тернопільський 
молокозавод» – виробництво широкого 
асортименту класичної молочної продукції 
(молоко, кефіри, сметана, йогурти, масло 
та сири) коротких термінів зберігання 
з максимальним збереженням природ-
них цінних якостей молока. Продукція 
підприємства об’єднана під брендом 
«Цінуємо здоров’я кожного». 

 Визначальною стратегією діяльності підприємства та головною конкурентною відмінністю 
є виготовлення лише натуральних молочних продуктів без застосування немолочних домішок, 
консервантів та стабілізаторів.

 Учасники екскурсії дізналися, що ПрАТ «Тернопільський молокозавод»  є єдиним підприємством 
в Україні, яке використовує інноваційну німецьку технологію «FreshMilk» («Свіже молоко») для 
очистки молока та переконалися у високій ефективності системи безпеки виробництва. В Європі 
таке молоко вважають найкращим. Дана технологія є особлива тим, що молоко очищують 
механічним способом за допомогою спеціального обладнання – бактофуги. Це дозволяє пастери-
зувати молоко на низьких температурах. Таке молоко близьке до свіжого, безпечне та корисне, 
адже низька температура нагріву практично не впливає на складові компоненти молока.

 Також студентів вразила автоматизація виробництва, ідеальна чистота, яка є запорукою 
здоров’я всіх тернополян та смачна дегустація молока та йогуртів.

 Всі учасники екскурсії висловлюють щиру подяку за організацію екскурсії, можливість 
усебічного ознайомлення з інноваційними технологіями, сучасними напрямками розвитку харчової 
промисловості, а також  за теплий прийом усій команді ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

 ЕКСКУРСІЯ ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
МОЛОКОЗАВОДУ «МОЛОКІЯ»

Днями відбувся огляд—конкурс на кра-
щу студентську кімнату ТНЕУ. Участь 
у конкурсі взяли більше 30 кімнат із 5 
гуртожитків. Найактивніше участь в 
огляді-конкурсі взяли студенти Колед-
жу економіки, права та інформаційних 
технологій. Проте, за участю студентів, 
відповідальних за гуртожитки, було обрано 
три кращих кімнати.

Отож, 3 місце в огляді-конкурсі на кра-
щу студентську кімнату ТНЕУ отримала 
кімната №907А гуртожиток №5 (мешканці 
– Тетяна Казьмирович, Ольга Дендор, Лариса 
Сямро, ФОА).

2 місце отримала кімната №48 гур-
тожитку №2 (мешканці – Пенчук Марія, 
Березовська Христина, ЮФ).

1 місце отримала кімната №18 гур-
тожитку №4 (мешканці – Коверко Софія, 
Коверко Надія, ФАЕМ).

Переможці отримали грамоти та пода-
рунки від первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ (голова – А. Шевчук).

Вітаємо з перемогою!
Андрій Луцик, методист відділу 

гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ

Гуртожиток  
як другий дім - тут весело й 

затишно всім!

Вісті з ФАЕМ

Колектив факультету аграрної економіки і менеджменту Тернопільського 
національного економічного університету організував і провів зустріч з науковцями з 
Головної школи сільського господарства у Варшаві. Метою візиту було обговорення 
напрямів подальшої співпраці щодо обміну студентів, стажування студентів і спільні 
наукові розробки у галузі агротехнологій у рослинництві і тваринництві. 

Колеги з Республіки Польща прочитали лекцію для студентів 2-5 курсів. Студенти 
уважно ознайомилися з доповіддю, ставили запитання до лектора.  Між факультетом 
аграрної економіки і менеджменту та Головною школою сільського господарства у 
Варшаві досягнуто домовленостей у навчально-науковій співпраці.

 Колектив факультету аграрної економіки 
і менеджменту  ТНЕУ співпрацюватиме з 

науковцями з Головної школи сільського  
господарства у Варшаві
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ЕКСКУРСІЯ У ВАТ 
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ»

Третього червня 2016 року студенти 3-го курсу факультету банківського бізнесу в рам-
ках проведення тренінгів з дисципліни «Банківські операції» відвідали Тернопільське районне 
відділення ВАТ «Державний Ощадбанк України». Екскурсія відбулася з ініціативи доцентів 
кафедри банківської справи Стечишин Тетяни Богданівни та Чайковського Ярослава Івановича. 

 У відділенні молодь радо зустріли заступник начальника управління з роздрібного бізнесу 
Кравчук Тарас Васильович, начальник відділу організації продажів Дерех Олександра Богданівна 
та керівник відділення Муляр Надія Андріївна.

 Студенти дізналися про особливості та правила організації роботи банківського 
відділення, функціональні обов’язки працівників банку. Особливе зацікавлення викликала по-
сада хол-менеджера банку, у виконанні обов’язків якого юнаки та дівчата мали можливість 
попрактикуватися під час екскурсії. Багато корисної інформації студенти отримали щодо 
реалізації банківських продуктів, обслуговування клієнтів, перехресних продажів. Працівники 
банку наголосили, що банкір повинен володіти універсальними компетенціями, бути психологом 
і комунікабельною особистістю.

 Також молоді запропонували подати резюме та пройти співбесіду. Тарас Васильович розкрив 
секрети як правильно скласти резюме та успішно пройти співбесіду. Найактивніші студенти 
отримали запрошення на стажування.

 Загалом тренінг був змістовним, пізнавальним та корисним для студентів, які ще раз 
переконалися, що професія банкіра є цікавою та багатогранною.

31 травня 2016 р. адміністрація факульте-
ту банківського бізнесу відзначила переможців 
Першого загальноуніверситетського 
інтелектуального турніру «Школа молодих 
експертів».

У вітальному слові член журі турніру, заступ-
ник завідувача кафедри економічної теорії, доцент 
Шиманська О.П. наголосила на актуальності 
проведеного учасниками Школи дослідження, 
професійному рівні їх експертних висновків, 
креативній формі представлення аналізу пробле-
ми. Оксана Петрівна подякувала членам команд 
за чесну конкурентну боротьбу, компетентну 
аналітичну роботу та запросила до подальшої 
співпраці в рамках діяльності «Школи молодих 
експертів» на наступний навчальний рік.

Переможці турніру (команда №1) – Луців 
Михайло (гр. ЕТ-41), Григор’єв Максим (гр. 
БС-22), Гнатів Ольга (гр. БС-21) та Цимба-
люк Яна (гр. МЕЄЕ-31) – отримали грамоти 
та цінні подарунки. Команда №4 у складі 
студентів групи МАУБ-11 – Брик Ірини, Левчик 
Юлії, Януш Люби, Онищук Марії, Савицької 
Катерини та Антонюк Надії, яка здобула пере-
могу за результатами Інтернет-голосування, 
відзначена грамотою. 

Сподіваємося, учасники цьогорічної 
весняної «Школи молодих експертів», 
натхненні результатами своєї роботи, з 
новими силами візьмуть участь у діяльності  
«Школи молодих експертів» у наступному 
навчальному році.

Водночас, запрошуємо всіх молодих 
економістів до співпраці та чекаємо на цікаві 
пропозиції стосовно тематики експертного 
дослідження та формату його проведення у 
майбутньому.

Колектив кафедри економічної теорії 
бажає всім учасникам команд успішної здачі 
сесії та нових звершень у наукових пошуках!

НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНІРУ 

«ШКОЛА МОЛОДИХ 
ЕКСПЕРТІВ»

Вісті з ФББ

Звідусіль

9 червня 2016 р. студенти факуль-
тету банківського бізнесу організували 
підсумкове засідання СНГ «Грошова 
парадигма». До зустрічі долучилися 
д.е.н., професор Дзюблюк Олександр 
Валерійович, а також куратори к.е.н., 
доцент Малахова Олена Леонідівна та 
к.е.н., доцент Іващук Ольга Олегівна.    

 Розпочала засідання голова на-
укового гуртка Марія Марусин, яка 
підсумувала  досягнення учасників 
гуртка упродовж 2015-2016 навчаль-
ного року. 

До слів студентки приєдналися 
також д.е.н., професор Дзюблюк Олек-
сандр Валерійович, куратори к.е.н., 
доцент Малахова Олена Леонідівна та 
к.е.н., доцент Іващук Ольга Олегівна, 
які подякували усім учасникам науково-
го гуртка за плідну працю. Студентів 
отримали похвальні грамоти за актив-
ну участь в діяльності гуртка.                                                                   

 Під час засідання виступив сту-
дент третього курсу Клімович Руслан, 
який відзначив високі старання голови 
наукового гуртка Марії Марусин, а 
також подякував кураторам від імені 
всіх учасників. 

 Упродовж засідання студенти 
і викладачі розглянули план наукових 
семінарів, диспутів на наступний 
навчальний рік, який обіцяє бути ще 
цікавішим та насиченішим.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 
«ГРОШОВА ПАРАДИГМА» 

ОРГАНІЗУВАВ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

ПОСОЛ ЕСТОНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ - 

у ТНЕУ 
П е р ш о г о  ч е р в н я  2 0 1 6  р о к у  д о 

Тернопільського національного економічного 
університету прибула делегація Посольства 
Естонської Республіки в Україні – Надзвичай-
ний та Повноважний Посол Сулев Канніке та 
проектний координатор з питань розвитку та 
співробітництва Анастасія Михайлова.

Під час зустрічі з поважними гостями 
проректор з науково-педагогічної робо-
ти ТНЕУ (міжнародна та інформаційна 
діяльність) Олег Адамів представив основні 
напрями діяльності університету. Директор 
Тернопільської бізнес-школи ТНЕУ Олена 
Гузар розповіла про історію створення 
Тернопільської бізнес-школи як спільний 
проект ТНЕУ та Естонської бізнес-школи, 
охарактеризувала дві магістерські програми 
«Управління вартістю бізнесу» та «Бізнес-
інновації», старт яких заплановано на вересень 
2016 року, розповіла про реалізацію і соціальних 
проектів, зокрема «Ternopil Open Opera». 

У результаті зустрічі було обговорено перспек-
тиви розвитку бізнес-школи, участь партнерів з 
Естонії та підтримка з боку Посольства.
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ВРОЦЛАВ–ТЕРНОПІЛЬ: 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОДОВЖУЄ ТРАДИЦІЇ СПІВПРАЦІ
 Колектив кафедри менеджменту та публічного управління (факультет економіки та 

управління) продовжує дванадцятирічні традиції співпраці з Вроцлавським економічним 
університетом, започатковані кафедрою державного і муніципального управління. Упродовж 
29 травня-5 червня 2016 року вшосте відбулося стажування викладачів кафедри та студентів 
магістерських програм «Адміністративний менеджмент» і «Управління інвестиційно-
інноваційною діяльністю» у місті Єленя Гура (Польща) на базі факультету економіки, управління 
та туризму Вроцлавського економічного університету.

 Метою стажування є вивчення досвіду та механізму ефективного управління організацією, 
реалізації державного управління та місцевого самоврядування в Польщі та інших країнах 
Європейського Союзу. 

 До Вроцлавського економічного університету завітали викладачі кафедри менеджменту та 
публічного управління: д.е.н., професор Григорій Монастирський (координатор стажування), 
к.е.н., доцент Олена Дудкіна, к.е.н., доцент Олександра Овсянюк-Бердадіна, к.е.н., доцент Жанна 
Крисько, к.е.н. Оксана Апостолюк та к.е.н. Наталія Котис. Також до участі в стажуванні до-
лучилися: доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки, к.е.н., доцент Ольга 
Дяків; молодший науковий співробітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення, к.е.н. 
Тетяна Монастирська; аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій Віталій Микитюк.

 Програма стажування була надзвичайно насиченою. Учасники делегації ТНЕУ отримали 
неоціненний досвід спілкування з професорсько-викладацьким колективом Вроцлавського економічного 
університету, керівниками підприємств, посадовими особами органів публічного управління та 
польськими студентами. Тренінгово-лекційна компонента стажування гармонійно поєднувалася з 
можливістю вивчення практики ефективного управління організаціями різних типів.

  У рамках програми стажування відбулися:
 – зустріч з президентом міста Єленя-Гура Марціном Завілою з метою вивчення досвіду 

муніципального управління та реалізації інноваційних технологій муніципального менеджменту;
– ознайомлення з практикою управлінської діяльності в управлінні освіти і спорту Єленє-

Гурської міської ради;
– тренінг з муніципального фінансового менеджменту (доктор, ад’юнкт Марек Омбрем-

бальський); – презентація віртуальної студентської консалтингової фірми;
– зустріч з новообраним деканом факультету економіки, управління та туризму Вроц-

лавського економічного університету д.габ., професором Еліжбетою Собчак, під час якої об-
говорили питання реалізації спільних наукових та навчальних проектів у сфері двостороннього 
співробітництва;

– відкрита лекція професора Григорія Монастирського «Адміністративно-територіальні 
реформи в Україні та Польщі: компаративний аналіз» для польських та українських студентів;

– ознайомлення з практикою адміністративного менеджменту на одному з найбільших 
європейських підприємств з продукування машин для виробництва паперу «PMPoland S.A»;

– вивчення інноваційних технологій надання послуг комунальним підприємством «Теплицькі 
терми»; – презентація сучасних форм взаємодії державного лісництва з навколишнім середовищем.

 Квінтесенцією стажування стали відвідини гміни Громадка Болеславецького повіту 
Дольношльонського воєводства на запрошення війта Даріюша Павліщи, що є нащадком 
українців, які були переселені у післявоєнний період зі східних районів Польщі. У рамках візиту 
до гміни Громадка відбулося вивчення діяльності органів місцевого самоврядування об’єднаної 
територіальної громади, круглий стіл з питань реалізації адміністративно-територіальної 
реформи на муніципальному рівні, ознайомлення з особливостями функціонування закладів 
освіти на рівні гміни, зустріч з керівництвом Долньошльонського воєводства, керівництвом 
Болеславецького та Злоторийського повітів, українською громадою.

 Всім учасникам стажування проректор з промоції та розвитку Вроцлавського економічного 
університету д.габ., професор Ришард Броль урочисто вручив міжнародні сертифікати.

 Навчально-наукова частина стажування доповнювалася культурно-пізнавальною, 
що не випадково, оскільки Єленя Гура – центр польського туризму в Судетах. Незабутнім 
стало відвідання столиці Чехії – Праги, де стажисти змогли ознайомитися з практикою 
муніципального управління в сучасному мегаполісі. З нагоди святкування 50-річного ювілею 
ТНЕУ на найвищій горі Судетів Снєжці замайорів український прапор. Завершилося стажу-
вання одноденною мандрівкою до столиці європейської культури 2016 року – міста Вроцлава.

 Довготривала та плідна співпраця між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом 
є реальним та конструктивним внеском у справу євроінтеграції України.

Григорій Монастирський, д.е.н., професор

Міжнародна співпраця

Студенти 5-го курсу групи 
ІТОДСм-11 факультету обліку і  

аудиту Тернопільського 
національного економічного 

університету разом з своїм наставни-
ком, д.е.н., доцентом кафедри обліку 
в державному секторі економіки та 

сфері послуг 
Хорунжак Надією Михайлівною 
відвідали Тернопільський центр 

соціально-психологічної 
реабілітації дітей. 

                                                                                                                 
Центр займається наданням дітям віком 

від 3 до 18 років комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, правової допо-
моги. Сюди спрямовуються діти з сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах 
і не в змозі подолати їх власними силами; якщо 
батьки з певних причин (через тривалу хворобу, 
інвалідність тощо) не можуть забезпечити 
належного утримання та догляду за дити-
ною, ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні 
засоби; діти, які залишилися без піклування 
батьків, або осіб, які їх замінюють; діти, які 
зазнали насильства і потребують соціально-
психологічної допомоги; безпритульні діти. 

 Захід ініціювали студенти групи 
ІТОДСм-11, які привезли подарунки для дітей, 
які проходять реабілітацію. 

Вихованці, зворушені такою зустріччю із 
студентською молоддю, щиро  подякували   й 
навзаєм подарували усім присутнім неймовірно 
красивий концерт на релігійну тематику 
«Пальмова Неділя». 

Студенти  були переповнені емоціями від 
спілкування, а деякі навіть не стримували 
сліз від вражень і почуттів, якими деякі з них 
поділилися з читачами:

 «Море вражень, океан позитивних емоцій. 
Це круто, коли ти приходиш до діточок, 
ділишся з ними невеликою часточкою радості. 
Особливо приємно, коли у маленьких Перлино-
чок спалахують оченята, які випромінюють 
щирість, вдячність та любов…»

 «Діти – чудові, такі маленькі, привітні, 
які ще вірять в здійснення мрій, вірять у казку. 
Дивишся в ті радісні оченята, які палають не-
прихованою цікавістю, не встигаєш впоратися 
з безліччю запитань та бажань, і розумієш, 
що життя прекрасне! Хочеться усміхатися 
кожному зустрічному і віддавати своє тепло 
всім, хто цього потребує!» 

 Здійснити мрію сиріт чи дітей позбав-
лених батьківського піклування до великого 
свята Воскресіння Христового (і не тільки) 
може кожен охочий. Вони з нетерпінням 
чекають таких зустрічей. І дуже важливо 
не зруйнувати їх віру у казку, бо у них немає 
найважливішого у житті – батьківського 
тепла та материнської ласки. У своїх бла-
ганнях одні діти просять матеріальних 
подарунків, інші хочуть повернутися в сім’ю, 
хочуть добра, ласки від батьків. 

Чесно кажучи, у мене ніколи не було по-
ганих студентів. Проте в світлі тих подій, 
які відбуваються зараз в Україні, стало важ-
ко бути оптимістом. Кожен випуск новин 
розпочинається з повідомлень про обстріли 
на Сході... Тому я щиро вдячна студентам 
за їхню ініціативу. Вона просто змусила 
мене знову повірити у щасливе майбутнє. 
Коли у нас є така молодь, то  ми аємо вели-
ке й світле майбутнє!, – підсумувала Надія 
Михайлівна Хорунжак.

Роби сьогодні те, що 
інші не хочуть, завтра 
будеш жити так, як 

інші не зможуть!

Милосердя
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Головне управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області з метою ознай-
омлення з діяльністю податкової служби, а також поглиблення знань при вивченні дисциплін 
фахового спрямування «облік і аудит» відвідали  студенти групи ОКР-41 спільно із виклада-
чами кафедри аудиту, ревізії та аналізу к.е.н., доцентом Михайлишин Н.П., к.е.н., викладачем 
Черешнюк О. М., к.е.н., старшим викладачем Щирбою І. М..

Майбутні фахівці з обліку і аудиту побували в Музеї історії податкової служби та отри-
мали цікаву інформацію щодо минулого податкової служби регіону, її традиції та досягнення, 
ознайомилися із становленням та розвиток податкової системи від Київської Русі до сучасної 
незалежної України

Серед експонатів, поміж яких, зокрема, обчислювальні прилади минулого, грошові знаки, 
цікаві документи та фотографії щодо оподаткування в різні епохи, є роботи переможців 
конкурсу «Податки очима дітей», який є першим соціальним проектом податкової служби.

Після ознайомчої екскурсії Музеєм податкової служби гостям розповіли про роботу 
Головного управління ДФС в області, його структуру та функції, а також показали Центр 
обслуговування платників. Також працівники ДФС розповіли студентам про адміністративні 
послуги, які можна отримати у Центрі обслуговування платників податків.

Студенти групи ОКР-41

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

дбає про кадрове забезпечення

Вісті з ФОА

Сьогодні бухгалтер – це не тільки знавець Дебету і Кредиту, а особистість, яка повинна володіти 
навиками  із оподаткування, консалтингу, управління. У кризовий період багато працівників втра-
тили роботу, але не бухгалтери! Такі поради студентам кафедри обліку у виробничій сфері надавав 
канадський бухгалтер нафтової компанії «Talisman”(«Repsol”)  Ніколас Знак. 

Облік – це визнана історією спеціальність! Без бухгалтерського обліку бізнес був би не-
керованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування підприємницької діяльності», Ви 
відкриєте для себе: таємниці формування економічної інформації, яка використовується для 
управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера.  Це надасть Вам унікальну 
можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання!   

Кафедра обліку у виробничій сфері

 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - 

запорука вашого успіху

Професорсько-викладацький  колектив 
факультету обліку і аудиту Тернопільського 
національного  економічного університету 
за підтримки місцевих органів державної 
виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування  організував і провів 11 травня 
2016 року IV Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Стан і перспективи розвитку 
обліково-інформаційної системи в Україні». 

Співорганізаторами конференції виступи-
ли 8 міжнародних партнерів: 1) Редінгський 
університет (University of Reading), Англія; 
2) Університет Монпельє (University of 
Montpellier), Франція; 3) Яський університет 
імені А. І. Кузи (Alexandru Ioan Cuza University 
of Iasi), Румунія; 4) Новий Південно-Східний 
університет (Nova Southeastern University), 
США; 5) Repsol Oil & Gas Canada Inc., Канада; 
6) Академія фізичного виховання ім. Броніслава 
Чеха (Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie), Польща; 
7) Білоруський державний економічний 
університет, Білорусь; 8) Полоцький держав-
ний університет, Білорусь. З вітальним словом 
до учасників конференції звернулися проректор 
з наукової роботи ТНЕУ, доктор економічних 
наук, професор   Зеновій-Михайло Задорож-
ний; заступник міського голови м. Тернополя 
з питань діяльності виконавчих органів 
ради Леонід Бицюра; заступник начальника 
управління освіти і науки  Тернопільської 
обласної державної адміністрації Ганна 
Зварич; декан факультету обліку і аудиту 
ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент 
Валентина Панасюк.

Зеновій-Михайло Задорожний оголо-
сив  привітання від завідувача кафедри 
бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в 
галузях народного господарства Білоруського 
державного економічного університету, 
Голови Правління громадського об’єднання 
сертифікованих бухгалтерів та аудиторів 
Республіки Білорусь, доктора економічних 
наук, професора Дмитра Панкова. 

Упродовж конференції з доповідями ви-
ступили доктори економічних наук, професори 
Зеновій-Михайло Задорожний (ТНЕУ),  Василь 
Бачинський (ЛТЕУ),  Микола Бондар (КНЕУ), 
Зіновій Гуцайлюк    (ТНЕУ),     Петро Куцик 
(ЛТЕУ),   Інна Лазаришина (НУВГП),   Ігор 
Яремко (НУЛП),  Сергій Легенчук (ЖДТУ),  
Костянтин Редченко (ЛТЕУ),   Микола Огійчук 
(ХНАУ); кандидат технічних наук, старший 
науковий співробітник, академік Академії 
економічної кібернетики Василь Гречаник (м. 
Івано-Франківськ);  кандидат економічних 
наук, доцент Володимир Швець (ЛНУ ім. І. 
Франка), кандидат економічних наук, доцент 
Наталія Єршова (НТУ «ХПІ»), студент 4 
курсу Яків Чернишенко (КНЕУ) тощо. 

У дискусіях взяли участь доктори 
економічних наук, професори Василь Дерій, 
Ніна Дорош, Григорій Журавель, Ярослав 
Крупка, Олена Лаговська, Михайло Лучко, 
Валентина Орлова, Михайло Пушкар, Валерія 
Сопко, Марина Реслер, Василь Рудницький, 
Надія Хорунжак, Людмила Чижевська; 
кандидат економічних наук, доцент Софія 
Кафка  та інші. На підсумковому засіданні 
учасники обговорили і затвердили рішення 
конференції. Висловлено побажання щодо 
необхідності створення такої громадської 
організації, яка б послідовно та виважено 
захищала інтереси науковців та практикую-
чих бухгалтерів в Україні.   За результатами 
конференції видано збірник її матеріалів об-
сягом 432 сторінки, до якого увійшло 205 тез 
236 авторів, у тому числі майже 40 докторів 
економічних наук, професорів.

Василь Дерій,д.е.н., професор, авідувач 
кафедри аудиту, ревізії та аналізу ТНЕУ

«Стан і перспективи 
розвитку обліково-

інформаційної системи 
в Україні»

Конференції

Володимир Гарматій був випускником 
факультету обліку і аудиту ТНЕУ,   всту-
пив до лав української армії у квітні 2014 
року, служив у 51-ій окремій механізованій 
бригаді, був лейтенантом, командиром 
мінометного взводу, воював на передовій 
під Сєверодонецьком, Донецьком, Ли-
сичанськом. 25 липня 2014 Володимир 
Гарматій загинув під час виконання бойо-
вого завдання – підірвався на фугасній міні 
поблизу Сєверодонецька.. На церемонії 
відкриття була присутня осиротіла мама 
Оксана Гарматй, викладачі та друзі Воло-
димира, студенти факультету обліку та 
аудиту, небайдужі тернополяни. Освятив 
меморіальну дошку бійцю АТО священик.

 У ТНЕУ відкрили меморіальну дошку бійцю АТО 
Володимиру Гарматію
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Вже декілька років поспіль Тернопільський національний економічний університет 
організовує пробіг студентів, викладачів, працівників, адміністрації вищого 

навчального закладу «Університетська миля». Ініціював перший пробіг ректор 
ТНЕУ, президент ССК «Універ» Андрій Ігорович Крисоватий.

 
Цю гарну традицію підтримав колектив університету. 10 червня у студмістечку зібралася молодь вищого навчального закладу з національними 

прапорами, олімпійською символікою комітету та банерами факультетів, щоб долучитися до проведення Всеукраїнського Олімпійського дня. 
Колона вирушила до Церкви Воздвиження Чесного Хреста (вул. Над Ставом, 16). Молодь скандувала: «Україна – мужність, сила, перемога!». 
Гарний настрій, дружня атмосфера вирували серед учасників акції. Кожен факультет вирізнявся символікою, барвистими кольорами одягу з 
логотипами факультетів, а особливо – юридичний факультет, який наче жовто-блакитний прапор майорів серед учасників. З легкістю подо-
лавши дистанцію, юнаки та дівчата фінішували біля центрального корпусу. Щасливі та задоволені очікували на початок урочистого дійства 
нагородження.   

Церемонія розпочалася з підняття прапора України та Олімпійського прапора, право підняти які отримали кращі студенти-спортсмени: 
Оболончик Олександр – МС України, учасник зимових Олімпійських ігор в м. Сочі (Росія) з санного спорту; Бігус Тарас – МС України, чемпіон 
України 2015 р., учасник Всесвітньої Універсіади 2015р. м. Гренада (Іспанія), та Чемпіонату світу 2015р. (Австрія) з сноубордингу; Калініна 
Ольга – МС України, член збірної України з шахів, срібний призер Всесвітньої Універсіади 2011  р., учасниця Чемпіонату світу 2009р, призер 
Чемпіонату України 2009; Беган Ірина – МС України, член збірної команди України з біатлону, учасник Всесвітньої Універсіади 2015 р., чемпіонка 
та призерка Чемпіонату Європи з літнього біатлону 2015 р., чемпіонка та призерка Чемпіонатів України.

 12 червня Україна святкує День Олімпійського прапора. Це свято символізує мир та єднання навколо цінностей олімпізму. Адже за декілька 
днів збірна України захищатиме честь держави та її прапор на перших в історії Європейських іграх в Баку (Азербайджан). 243 українських 
атлети боротимуться за перемогу на аренах Баку. Пишаємося тим, що серед спортсменів є студенти ТНЕУ: Світлана Вікторівна Римкевич 
(МС веслування на байдарках і каное), Денис Сергійович Дем’янков (МСМК греко-римська боротьба), Олександр Федорович Шишман (МС 
греко-римська боротьба), Віктор Вікторович Петров (МС бокс). Акція «Університетська миля» – це підтримка збірної України на іграх в Баку.

  Привітав Олімпійську родину ТНЕУ ректор, А.І. Крисоватий: «Я пишаюся тим, що у нашому вищому навчальному закладі пра-
цюють і навчаються сильні, мужні, наполегливі, патріотично налаштовані особистості. Ми – українці, а отже борці за свободу, за 
незалежність, за мирне майбуття нашої держави. Долаючи труднощі, загартовуючись у випробуваннях, формуємо себе, свою країну, 
свій університет. Студенти ТНЕУ – це не тільки інтелектуально еліта України, а й спортивна. Сьогодні ми творимо нову олімпійську 
історію. Ми згуртовані, ми цілеспрямовані ми єдині і в цьому наша сила!».

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА МИЛЯ» – 
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ЄДНІСТЬ, МУЖНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ!
 До вітальних слів долучилися завідувач кафедри спорту, член виконкому Тернопільського 

обласного відділення НОК України Роман Станіславович Циквас, перший заступник голови 
Тернопільського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України Віталій 
Михайлович Ігнатенко, директор департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Степанович Мацикур, начальник 
обласного відділення комітету фізичного виховання і спорту МОН України Олександр Во-
лодимирович Бірюков, начальник управління з питань фізичної культури та спорту ОДА 
Віталій Степанович Тріль, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту 
Тернопільської міської ради Микола Миколайович Круть.

 
Приємно відзначити, що усі факультети ректор нагородив грамотами та подарунками 

– спортивною формою. Команда кожного факультету отримала індивідуальну відзнаку. Гра-
моту за найбільшу кількість учасників пробігу отримав факультет економіки та управління, 
за мужність, силу волі, прагнення до перемоги – факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій, за найяскравіше представлення факультету – юридичний, за згуртованість і 
командний дух – факультет банківського бізнесу, за волю до перемоги – Навчально-науковий 
інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, за цілеспрямованість і 
витривалість – факультет аграрної економіки та менеджменту, за найактивнішу участь у 
спортивних заходах ТНЕУ – факультет фінансів,  за наполегливість і проявлену силу волі – 
Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, за патріотизм, стійкість 
і незламність у прагненні до перемоги – факультет обліку і аудиту.

 
Під час свята прозвучали музичні композиції у виконанні Тетяни Шарган і Павла Тю-

тюнника. Під гучні оплески юнаків та дівчат ректор приєднався до студентів факультету 
фінансів й енергійно підтримував виступи вокалістів ТНЕУ, високо піднявши над головою 
прапор Національного Олімпійського комітету.

Спортивне свято подарувало усім гарний настрій, віру у власні сили й незабутню дружню 
атмосферу. 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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В Навчально-науковому інституті міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина 
вже стало доброю традицією не тільки посвячувати і приймати у студенти, а й не менш 
урочисто вітати і вручати дипломи своїм випускникам. Останній день червня став особли-
вим для наших студентів-випускників, адже 30 червня вони отримали дипломи освітнього 
ступеня бакалавр та додатки до них. Отримання дипломів – знакова подія в житті кожного 
студента - це сума багатьох зусиль, безсонних ночей, безцінного досвіду та нових знайомств. 
Безтурботне студентське життя закінчується та настає час «інвестицій» своїх знань і 
набутого досвіду для задоволення матеріальних духовних та суспільних потреб.

Відкрив урочисту зустріч директор ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина Ігор Михайлович 
Таранов, від якого студенти протягом років навчання відчували не нав’язливу опіку, а добро-
зичливе ставлення та щиру батьківську підтримку. Мудрі настанови, добрі поради й щирі 
побажання адресував Ігор Михайлович випускникам.

Сердечні побажання усіляких гараздів на адресу випускників прозвучали і з вуст завідувачів 
випускових кафедр ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, без яких було б неможливо нашим сту-
дентам отримати якісні інноваційно-орієнтовані знання. Випускників щиро вітали: д.е.н., 
професор Сохацька О.М. – завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу; 
д.е.н., професор Ляшенко О.М. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 
міжнародної інформації; к.е.н., доцент Зварич І. Я. – т-в.о. завідувача кафедри міжнародної 
економіки.

Цього року свої дипломи з гордістю отримали 183 українських студенти та 31 
іноземний студент, з них диплом бакалавра з відзнакою здобули 8 студентів ННІМЕВ. 
Представники студентського активу, які стали цього року випускниками, були 
нагороджені грамотами та пам’ятними подарунками за відмінне навчання, активну 
участь у науковій та громадській роботі.

 Найбільш хвилюючим моментом стали слова вдячності викладачам та дирекції 
інституту від «винуватців свята» – випускників, зокрема Лондре Борже (гр. АМЕТ-41) та 
Джоанни Аргельйо (гр. МАУБ-41). Джоанна наголосила, що пишається роками навчання в 
ТНЕУ та побажала всім досягати 
амбітних цілей, бути лідерами, 
робити правильні вчинки і впевнено 
будувати своє майбутнє. 

Не обійшлося і без приємних 
сюрпризів від студентів-випускників 
– пам’ятних сертифікатів своїм 
кращим викладачам та найкращому 
директору. 

Щирі слова вітань з нагоди 
успішного завершення навчання та 
вручення дипломів надходили на 
адресу випускників від їхніх батьків, 
які подолали не короткий шлях, щоб 
радіти і бути поруч з своїми дітьми 
на цьому святі. Отриманні дипломи 
– це одне із перших особистих до-
сягнень в дорослому житті кожного 
випускника, з якого розпочнеться 
новий етап, а саме реалізація набутих 
знань на практиці.

 Справжньою окрасою дійства 
став виступ студентки другого кур-
су Харкевич Мар’яни, котра своєю 
піснею внесла в атмосферу свята 
цілий «букет» піднесення та щирої 
радості.

 Віват, випускники! Позаду кон-
спекти, іспити, безсонні ночі. По-
переду – пора звершень, самостійного, 
дорослого життя. Нехай легкими 
будуть Ваші шляхи, лагідний дотик долі 
супроводжує у всіх починаннях. Нехай 
найнеобхідніші людські блага – здоров’я, 
душевний спокій, родинне благополуччя, 
належний достаток, чудовий настрій 
будуть завжди Вашими життєвими 
супутниками! В добру путь!

ВІВАТ,  ВИПУСКНИКИ ННІМЕВ 
ІМ.  Б .Д.  ГАВРИЛИШИНА

30 червня 2016 року при Консультаційному центрі з вивчення іноземних 
мов ТНЕУ відбулося урочисте вручення сертифікатів з української 
мови іноземним 
громадянам-

слухачам Центру за участі прорек-
тора з науково-педагогічної робо-
ти (міжнародна та інформаційна 
діяльність) доц. О. П. Адаміва. Від 
імені слухачів інтенсивного курсу вив-
чення української мови як іноземної 
висловлюється щира подяка керівництву 
ТНЕУ за можливість навчатися у 
Консультаційному центрі з вивчення 
іноземних мов Навчально-науково-
го інституту інноваційних освітніх 
технологій з подальшою перспективою 
навчання у нашому університеті.

СЕРТИФІКАТИ З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ У ТНЕУ ОТРИМАЛИ 

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ

Вісті з ННІМЕВ ім.Б.Д.Гаврилишина
ЗУСТРІЧ ІНОЗЕМНИХ 

С Т У Д Е Н Т І В  Н Н І М Е В 
З  П Р Е Д С Т А В Н И К А М И 
Ю Р И Д И Ч Н О Ї  Ф І Р М И 

«ГЛОВАК І ПАРТНЕРИ»
   За сприяння ректора ТНЕУ професора 

Крисоватого А. І. в Навчально-науково-
му інституті міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина відбулася 
зустріч іноземних студентів, працівників 
відділу освітніх послуг для іноземних громадян 
з представниками юридичної фірми «Гловак і 
партнери», що представляють інтереси і за-
хищають права іноземних громадян в Україні.

 Метою заходу було розповісти про юри-
дичну підтримку студентів з інших країн, оз-
найомити їх з можливостями реалізації їхніх 
прав, забезпечення адаптації і комфортного 
проживання в Україні.

 Керівник відділу абонентського обслу-
говування ЮФ «Гловак і партнери» Ярослав 
Миколів та керуючий партнер ЮК «Лігалейд» 
Тарас Бачинський розповіли присутнім, що 
вони спеціалізуються на міграційному праві 
та юридичному супроводі іноземців. 

Інтерес студентської аудиторії пред-
ставляли питання легального перебуван-
ня в Україні після завершення навчання; 
можливості покупки та використання 
транспортних засобів іноземними громадя-
нами; проблеми, що виникають при перетині 
кордону, перевезені готівки; можливості 
оренди та покупки у власність житла, 
питання що виникають при реєстрації та 
веденні бізнесу, відкриття рахунку та обмін 
валюти.  

Зустріч пройшла конструктивно сту-
денти отримали відповіді на хвилюючі за-
питання. 

Представники юридичної фірми «Гло-
вак і партнери» також вручили кожному 
учаснику зустрічі інформаційний буклет по 
проблематиці, яка була предметом обгово-
рення та обміну досвідом. У такий спосіб 
ННІМЕВ ім. Б.Д Гаврилишина започаткував 
співпрацю із представниками правової сфери 
надання послуг іноземним студентам, що, 
беззаперечно матиме позитивний ефект для 
інтересантів.
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Свою любов до України, шанування традицій та звичаїв 
українців висловили студенти факультету фінансів, прийшов-
ши на День вишиванки у різнобарвному вишиваному вбранні. 
Лірична поезія перегукувалася зі щирим і палким словом кожної 
молодої людини, яка засвідчувала свою повагу до історії нашого 
краю. В особливий спосіб студентство висловило свої почуття, 
хвилювання за долю рідної держави. Ми пишаємося тим, що 
саме юнаки та дівчата факультету фінансів є авангардом 
Тернопільського національного економічного університету

 ВИШИВАНКИ -  ОБЕРЕГИ 

Викладач кафедри економічної 
теорії к.е.н. Івашук Юрій Петро-
вич у ролі запрошеного дослідника 
бере участь у стажуванні в 
Університеті м. Уельви (Іспанія).   

Метою ст ажування  є 
підтвердження та обґрунтування 
за допомогою серії лабораторних 
експериментів гіпотези емер-
джентного інституційного 
порядку (спільно з закордонни-
ми колегами). Щоб збагнути 
сутність цього явища, під час 
стажування передбачається 
розглянути індивіда як вихідну 
смислову одиницю, звернувшись 
до інструментарію економічної 
науки щодо моделювання та по-
яснення економічного вибору. 

Робота планується так, щоб 
кожен член дослідницького ко-
лективу бачив своє місце і ту 
роботу, яку він повинен виконати 
персонально.

СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 
ІСПАНІЇ

Вісті з ФФ

Упродовж 5-13 червня 2016 р. на запрошення Europa-Institut of Saarland University 
(м.Саарбрюкен, ФРН) д.е.н., проф. кафедри економічної теорії Длугопольський О.В. взяв участь 
у Spring School in European Integration «Human Rights as a Key for Democracy” за підтримки 
Federal Foreign Office таGermanAcademicExchangeService(DAAD).

Весняна школа об’єднала 20 дослідників-науковців у сфері економіки, права, соціології, 
політології з Німеччини та України, які упродовж інтенсивного періоду навчання мали 
можливість дізнатися більше про проблеми сучасної Європи, євроінтеграції, захисту прав 
людей, політики Східного партнерства тощо. Особливу увагу було приділено необхідності 
проведення актуальних міждисциплінарних досліджень, якості наукової та освітньої ро-
боти, міжкультурним комунікаціям з огляду на перспективи подальшого співробітництва 
науковців України та Німеччини в рамках проектів Horizon2020, Erasmus+,DAAD. Саар-
ландський університет, на базі якого проводилась весняна школа, відомий своєю історією, 
яка починається із 1948 р., інтенсивністю навчання на 8-ми факультетах, великою кількістю 
іноземних студентів (із 18 тис. студентів 17% становлять іноземці), активною підтримкою 
міждисциплінарних напрямків досліджень.

Під час навчання провідними європейськими професорами з проблем євроінтеграції запрошеним 
дослідникам з України та ФРН було прочитано такі лекції: -Prof.,Dr.PascalHector,ForeignOfficeGermany»AccessionProcessandEnlargementoftheEU”; -Prof.,Dr.Thom
asGiegerich,DirectoroftheEuropa-Institut «Charter of Fundamental Rights of the EU and Human Rights Protection in Europe”; -Prof., Dr. Zlatan Meskic, University of Zenіca 
«History of European Integration”; -Prof., Dr. Georg Ress, Europa-Institut «The EU and Human Rights”; -Dr. Andreas Marchetti, University of Bonn «The Neighborhood 
Policy of the EU”; -Prof., Dr. Gerd Morgenthaler, University of Siegen «Globalization and Power Politics in the 21-st Century”.

Учасникам також було запропоновано кілька case-studies з проблем демократії, суспільного вибору, та навчальний візит до м.Страсбург (Council of Europe, 
European Court of Human Rights). За результатами весняної школи запланована довгострокова співпраця ТНЕУ та Саарландського університету в рамках Erasmus+.

Кафедра економічної теорії

ПРОФЕСОР ТНЕУ - У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНСТИТУТІ SAARLAND UNIVERSITY

ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ
Нещодавно за підтримки ректора ТНЕУ, доктора економічних 

наук, професора Андрія Ігоровича Крисоватого відбулося підписання 
Меморандуму про співпрацю у сфері підвищення фінансової грамотності 
населення у Тернопільській області між управлінням освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації та факультетом 
фінансів Тернопільського національного економічного університету. 

 Під час зустрічі начальник управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації Ольга Зіновіївна Хома звернула 
увагу на доцільність реалізації дієвої співпраці між обома сторонами 
щодо забезпечення формування фінансових знань та навиків у мо-
лодого покоління, а також необхідність участі й співпраці освітян, 
громадськості, науковців і практиків-фінансистів у цій сфері. У свою 
чергу декан факультету фінансів Андрій Ярославович Кізима та 
завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, професор Ольга Павлівна 
Кириленко виокремили основні напрями співпраці, а саме: 

  – реалізація спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, круглих 
столів, конференцій тощо) й інформаційно-роз’яснювальної роботи 
щодо підвищення рівня фінансової обізнаності громадян;

 – розробка та втілення навчальних й інформаційних програм і курсів, 
проектів, спрямованих на підвищення компетенції молоді стосовно управління особистими фінансами, розширення масштабів використання 
фінансових інструментів, посилення їх захищеності як споживачів фінансових послуг, підвищення довіри до фінансово-банківської сфери;

 – організація спільних заходів, таких як Global Money Week, Тиждень фінансової грамотності, День фінансиста тощо;
  – можливість проведення на базі ТНЕУ курсів підвищення кваліфікації для вчителів шкіл, коледжів та училищ з метою підвищення якісного 

рівня викладання економічних дисциплін в освітніх закладах Тернопільської області.
 Професор Тетяна Олексіївна Кізима ознайомила шановну гостю з основними досягненнями й освітніми та науковими заходами, організованими 

колективом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія у сфері підвищення фінансової грамотності населення та управління особистими фінансами.
 Учасники зустрічі погодилися, що ефективна реалізація положень Меморандуму сприятиме підвищенню фінансової грамотності населення 

у Тернопільській області та створить передумови для ефективнішого управління особистими фінансами.
Відділ інформації та зв’язків з громадськістю
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ ОБГОВОРИЛИ НАУКОВЦІ ЮФ

У процесі євроінтеграції в кожній країні настає момент, коли це питання 
із зовнішньополітичного перетворюється на низку конкретних і складних 

завдань внутрішньої політики. В України така ситуація виникла після підписання 
Угоди про Асоціацію з ЄС. Відтоді на перший план вийшли такі важливі питання 
імплементації сотень європейських нормативних актів для того, щоб правила, 
за якими функціонує державний сектор, політика та економіка в Україні, були 
такими ж як у Європі.

«ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ»

Зі студентської пошти...

Упродовж 12-15 травня 2016 р. студенти юридичного факультету 
ТНЕУ взяли участь у Європейських днях студентської культури «Ста-
льова воля 2016», які відбулися у Республіці Польща. 

 Організатором даного заходу були: Люблінський католицький 
університет Івана Павла ІІ, Міжміський відділ права і суспільних наук у 
Стальовій Волі, Рада студентського самоврядування факультету «Pro 
Bono».   Студенти ТНЕУ долучилися до  таких заходів:

  – Міжнародної наукової конференції «Вишеградська група на шляху 
до європейської спільноти – 25 років разом», під час якої виступили з 
науковими доповідями на англійській, польській та українській мовах. 
Учасники конференції отримали сертифікати.

 – Міжнародних спортивних змаганнь у Міжнародному осередку 
спорту і відпочинку Стальової волі. Студенти ЮФ вибороли призові 
місця у спортивних змаганнях, які відбувалися серед студентів іноземних 
делегацій.

 Крім того, українська делегація достойно представила Тернопільський 
національний економічний університет перед іноземними партнера-
ми на зустрічі «Час інтеграції», запропонувавши шляхи та проекти 
міжнародної співпраці. 

  Група учасників з різних країн на чолі з професором отцем Яном 
Зімним відвідала Краків та Святиню Божого Милосердя у Кракові.

 ЄВРОПЕЙСЬКІ ДНІ  СТУДЕНТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
У «СТАЛЬОВІЙ ВОЛІ 2016»

Налагодити цю роботу не так просто. З цією метою 24 травня 2016 року 
колектив юридичного факультету Тернопільського національного економічного 
університету організував засідання круглого столу на тему: «Попереднє рішення 
Суду Справедливості Європейського Союзу і Угода про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом».

 Гості круглого столу – доктор Агата Цапік (Люксембург) та доктор Рудольф 
Остріханський (Варшава) – ознайомили присутніх з особливостями функціонування 
Суду Справедливості ЄС та інших важливих інституцій співтовариства.

 Під час наукового заходу з цікавими та пізнавальними доповідями і презентаціями 
виступили члени наукового гуртка кафедри міжнародного права та європейської 

інтеграції (науковий керівник к.ю.н., до-
цент Жукорська Ярина Михайлівна). 

 Активне обговорення та жваву 
дискусію викликали доповіді студентів 
Навчально-наукового інституту 
міжнародних економічних відносин 
ім. Б.Д. Гаврилишина, підготовлені 
англійською мовою (науковий керівник 
к.ю.н. Баран Анжеліка Володимирівна).  
За результатами роботи круглого сто-
лу кращі студентські доповіді були 
відзначені грамотами.

 Організатори круглого столу – Шко-
ла польського та європейського права 
(керівник Саванець Людмила Михайлівна, 
кафедра теорії та історії держави і пра-
ва та кафедра міжнародного права та 
європейської інтеграції ТНЕУ).

Кафедра теорії та історії держави і права ЮФ  організувала і провела у ТНЕУ круглий стіл на тему: «Філософсько-правова концепція 
правового простору» з метою обговорення філософсько-правової інтерпретації поняття «правовий простір», наповнення його змістом із 
застосуванням філософської методології, стимулювання вироблення відповідної філософсько-правової концепції. Проведення заходу саме 
у такому форматі дозволило зважено і ґрунтовно організувати обговорення визначеної проблеми і розвинути дискусію, досягнути певної 
синергетичної ефективності. Участь у роботі круглого столу взяли викладачі та студенти юридичного факультету, а також видатні і 
знані науковці з Національного університету «Одеська юридична академія», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Національної академії прокуратури 
України. Модератором круглого столу був к.ю.н., доц., доктор права Українського Вільного Університету (м. Мюнхен), завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ Микола Володимирович. Кравчук.

СВЯТО ВИШИВАНКИ ПОЄДНАЛО ВИКЛАДАЧІВ І  СТУДЕНТІВ
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ДИСКУСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ
Вісті з ЮФ

16 травня 2016 року відбувся Тернопільський регіональний судовий форум – подія, яка є 
значимою як для нашого файного міста, так і для загальноукраїнського масштабу, адже 
до зустрічі долучилися члени Ради суддів України, представники Вищої ради юстиції, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Проекту USAID «Справедливе правосуддя», члени Асоціації 
правників України та Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, представники 
спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, провідні адвокати, юристи, науковці. 

 Із задоволенням і користю участь у заході взяли представники юридичного факультету 
Тернопільського національного економічного університету – як викладачі, так і найактивніші 
студенти.   Доповідачі упродовж форуму обговорили актуальні питання розвитку суддівського 
самоврядування та згуртування суддів, проблематику судової реформи, перспектив та реалій 
конституційних гарантій незалежності суду, механізмів правомірного впливу на ефективність 
судової діяльності, галузевих змін та міжнародних судових процесів; питання антикорупційної 
стратегії судової влади, проблему комунікації, транспарентності та авторитету судів та 
суддів.  Для більшої комплексності і всебічності розгляду проблем правосуддя, не зайвими були 
виступи регіональних представників прокуратури, адвокатури, Державної виконавчої служби, 
Державної судової адміністрації, адже ефективна діяльність усіх цих інституцій у комплексі 
покликана забезпечити право кожного на справедливий суд. Колектив юридичного факультету 
ТНЕУ щиро дякує організаторам за запрошення до участі та цікаву і пізнавальну дискусію.

СТУДЕНТИ ПОБУВАЛИ 
В ГОЛОВНОМУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ

У рамках проведення Дня відкритих 
дверей  24 червня 2016 року студенти 
юридичного факультету ТНЕУ відвідали 
Головне територіальне управління юстиції 
в Тернопільській області. Студенти ознайо-
милися з особливостями роботи нотаріату, 
державної виконавчої служби, державної 
реєстрації актів цивільного стану, друко-
ваних засобів масової інформації та інших 
громадських формувань, нормативно-право-
вих актів, систематизації законодавства, 
правової роботи, правової освіти тощо

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«ВІДКРИВ ДВЕРІ»  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТНЕУ

«ЄВРОПА 
В ПРАВОВОМУ 

ОБ’ЄКТИВІ»

23 травня 2016 року колектив юридично-
го факультету ТНЕУ організував відкриту 
лекцію «Європа в правовому об’єктиві», яка 
була присвячена Дню Європи в Україні.

День Європи – це символ започаткування 
нової успішної моделі мирної співпраці між 
державами, що ґрунтується на спільних 
цінностях та інтересах.

Рішення щодо відзначення 9 травня Дня 
Європи в Європейському Союзі було прийнято 
у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 
1997 року це свято мало переважно куль-
турно-мистецьку спрямованість та носило 
обмежений характер.

Україна – єдина держава, яка не є членом 
ЄС, де на державному рівні відзначається 
День Європи.

Щорічне відзначення цього заходу в нашій 
державі започатковано Указом Президента 
України від 19 квітня 2003 р. № 339, яким 
встановлено третю суботу травня датою 
святкування в Україні Дня Європи.

Багаторічній досвід організації Дня 
Європи в Україні вказує на те, що цей День 
поступово стає справою державного зна-
чення і відіграє важливу роль у формуванні 
громадської думки в Україні про майбутнє 
нашої держави в європейській сім’ї народів.

З а х і д  о р г а н і зо в а н и й  в и к л а д ач а -
ми кафедри міжнародного права та 
європейської інтеграції Коруц Уляною та 
Кравчук Мар’яною.

18 травня 2016 року з нагоди святкування 25-річчя створення господарських судів в Україні 
у господарському суді Тернопільської області відбувся День відкритих дверей. Студенти 
юридичного факультету ТНЕУ разом з доц.Кравчук Валентиною Миколаївною з радістю 
відгукнулися на запрошення і завітали до суддів.

Аналізуючи відгуки студентів, можна зробити впевнений висновок, що захід виявився 
цікавим та захоплюючим, адже молодь мала можливість поспілкуватися з суддями та 
працівниками апарату суду, які, у свою чергу, поділилися корисними порадами щодо успішної 
самореалізації.  

 Голова суду С.Г. Стопник розповів про сутність, історичний розвиток, сучасну струк-
туру та діяльність господарських судів загалом і господарського суду Тернопільської області 
зокрема. Сергій Григорович також звернув увагу студентів на досягнення та труднощі, які 
виникають упродовж роботи суду сьогодні, зауважив, що кількість справ, які розглядаються 
у господарському суді Тернопільської області останнім часом дещо зменшилася через ряд 
причин, однак вони стали значно складнішими. 

 Також на різноманітні запитання юнаків та дівчат відповідали заступник голови суду 
Охотницька Наталія Володимирівна, суддя-спікер суду Гевко Володимир Львович, керівник апа-
рату суду Крушельницький Володимир Зеновійович, котрі розповіли про власний професійний 
шлях, вказали на можливості працевлаштування для майбутніх випускників, поділилися 
цікавинками з власного досвіду.

 Під час заходу відбулася оглядову екскурсія залами судових засідань, робочими кабінетами 
працівників суду, продемонстровано можливість проведення судового засідання в режимі 
відео-конференції, презентовано інноваційні підходи у наданні послуг відвідувачам суду. В ході 
екскурсії обговорювалися окремі моменти діяльності господарського суду. 

 Слід відзначити, що такі Дні відкритих дверей є важливим каналом комунікації судової 
влади і громадськості та мають важливе значення не тільки для студентів-юристів, але й 
для інших громадян, адже підвищують загальний рівень правової культури та обізнаності 
громадськості регіону з діяльністю системи господарських судів України, а також загалом 
підвищують довіру до судової влади. Тому хотілося б, щоб подібні зустрічі організовувалися 
на постійній основі і це могло б стати доброю традицією.

Принагідно вітаємо усіх працівників господарського суду із ювілеєм і бажаємо здоров’я, 
терпіння, високого професіоналізму, самовідданості в утвердженні принципу верховенства 
права й справедливості та усього найкращого!
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2 червня 2016 року 
у  виставков ій  зал і 
ТНЕУ пройшло уро-
чисте відкриття ви-
с т а в к и  н а р о д н о ї 
творчості «Духовність, 
в і д о б р а ж е н а  у 
мистецтві», яке прой-
шло в рамках IV фести-
валю духовної творчості 
«Дорога до істини», який 
започаткованого відділом 
гуманітарної освіти та 
виховання ТНЕУ.

На відкритті вистав-
ки були присутні: В. Я. Брич – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ, професор; 
Ганна Володимирівна Зварич – заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації; Дарія Дмитрівна Чубата – голова Тернопільського 
об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка; Ігор Володимирович Кульчицький – начальник з пи-
тань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної 
адміністрації; Володимир Святославович Мисик – заступник директора Тернопільського 
обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти; Ігор Микитович Дуда 
– директор Тернопільського обласного художнього музею; Богдан Васильович Хаварівський – 
голова обласного товариства «Меморіал»; духовенство, представники Тернопільської обласної 
ради, Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, 
митці краю, викладачі та студенти ТНЕУ.

Приємно, що виставку благословив отець Василь Чамарник, всіх присутніх привітав про-
ректор з науково-педагогічної роботи нашого університету Василь Ярославович Брич та вручив 
від ректора ТНЕУ А. І. Крисоватого подяки учасникам виставки.

Присутні на виставці з великим задоволенням переглянули довершені, витончені ікони, хра-
ми, художні композиції на духовну тематику, зображені заслуженими художниками України 
Євгеном Удіним, Миколою Шевчуком, заслуженим майстром народної творчості Володимиром 
Шерстієм, художниками-іконописцями Юлією Скаковською та Петром Демковичем, чудові 
фотороботи  члена Національної спілки фотохудожників Михайла Бенча, духовну поезію 
головного редактора газети ТНЕУ «Університетська думка» Марії Баліцької, студентські 
твори-роздуми «Великдень у моїй родині», виставку літератури та творчих робіт працівників 
бібліотеки нашого університету, творчі роботи працівників та студентів ТНЕУ.

 Дуже гармонійно з духовним словом поєднались пісенні композиції «Зустріч з Ангелом» 
та «Христос Воскрес!» у виконанні солістів 
ТНЕУ Роксолани Залізняк та Зоряни Вовк. 
Майстерно провів відкриття виставки Юрій 
Дзюла.  А підготували виставку «Духовність, 
відображена у мистецтві» працівники відділу 
гуманітарної освіти та виховання (начальник 
С. М. Сорочинська).

Усе відкриття виставки пройшло в 
атмосфері духовного взаєморозуміння та любові.

Виставка «Духовність, відображена у 
мистецтві» діяла до 12 червня 2016 року і 
відвідати її мали змогу усі охочі долучитися до 
духовного мистецтва!

Культура

«ДУХОВНІСТЬ,  ВІДОБРАЖЕНА 
У МИСТЕЦТВІ»

Восьмий рік поспіль Тернопільський 
національний економічний університет 
отримує І місце у конкурсних творчих 
звітах ПТНЗ та ВНЗ I-IV рівнів акредитації 
Тернопільщини. Цьогоріч дійство відбулося 
під назвою «Борімося – поборемо, нам 
Бог помагає!» і було присвячене 25 річниці 
Незалежності України.

  Під час засідання Вченої ради ТНЕУ 
ректор вищого навчального закладу А.І. 
Крисоватий вручив дипломи лауреатам 
звіту – учасникам творчих колективів відділу 
гуманітарної освіти та виховання нашого 
університету, а саме: народному художньому 
театру пісні «Для тебе» (гуртам «Струни 
серця», «Елегія», «Краплинки», «Кралечки») 
(худ. кер. А. Бінцаровська), народній художній 
студії сучасної хореографія «ТАНГО dance 
company»  (худ. кер. Л. Борисяк), ансамблю 
бандуристів «Калинове намисто» (худ. кер. О. 
Мочула), народному аматорському вокально-
му ансамблю «Галичанка», гурту  «Інтрада» 
(худ. кер. М. Бурик), ансамблю мажореток 
«Medchenboom» (худ. кер. М. Віятик), ансамблю 
танцю «Флеш» (худ. кер. А. Дугельна); солістам 
університету: П. Тютюннику, Т. Шарган, З. 
Вовк, Н. Дерев’яній, Н. Страдомській; читцям: 
Ю. Дзюлі, М. Іванюсі, О. Нижник, О. Кічак.

 
Також почесним І місцем у конкурсі було 

відзначено виставку декоративно-прикладного 
мистецтва «Від роду до роду», організовану 
колективом відділу гуманітарної освіти та 
виховання нашого університету (нач. відділу 
– С. М. Сорочинська). Члени журі конкурсу 
відзначили найкращі вироби працівників та 
студентів ТНЕУ: Н. Мужевич, родини Деріїв, 
І. Спільник, Ю. Ковальчук, а також вироби 
працівників відділу гуманітарної освіти та 
виховання. 

 
Приємно, що наш університет вже стільки 

років засвідчує високий рівень художньої 
майстерності студентів та працівників, є 
активним учасником усіх мистецьких програм 
на різних концертних майданчиках краю.

Відділ гуманітарної освіти та виховання

ГОСПОДЬ
 ДОПОМІГ ПЕРЕМОГТИ!

«ВЕЛИКДЕНЬ У 
МОЇЙ РОДИНІ»

НАЗВАВ ПЕРЕМОЖЦІВ  
КОНКУРСУ

В рамках ІV фестивалю духовної 
творчості «Дорога до істини», започат-
кованого відділом гуманітарної освіти 
та виховання ТНЕУ,  відбулося нагород-
ження учасників студентського конкурсу 
творів-роздумів «Великдень у моїй родині» 
(твори деяких авторів читайте у газеті 
«Університетська думка» №3-4).

Конкурс проходив з метою збережен-
ня українських великодніх традицій, 
зміцнення родинних стосунків, задово-
лення потреб студентської молоді у твор-
чому та інтелектуальному саморозвитку 
і самореалізації. У конкурсі взяли участь 
студенти усіх факультетів. Грамоти від рек-
тора університету А.І. Крисоватого вручив 
проректор з науково-педагогічної роботи 
ТНЕУ, професор В.Я. Брич. Переможцями 
стали: І місце – Катерина Ваврикович 
(ЮФ), ІІ місце – Тетяна Сич (ФЕУ), ІІІ місце 
– Марія Вільшанська (ФББ). Вони отрима-
ли дипломи від ректора ТНЕУ та подарунки 
від первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ (голова – Антон Шевчук).

Конкурс організував відділ гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ (начальник – 
С.М. Сорочинська).

«ВІД РОДУ ДО РОДУ»
Днями у ТНЕУ пройшло підведення підсумків виставки-конкурсу робіт декоративно-при-

кладного мистецтва «Від роду до роду», яку організував і провів відділ гуманітарної освіти 
та виховання нашого університету (начальник – С. М. Сорочинська).  Виставка-конкурс про-
водилась з метою збереження і розвитку українських художніх традицій, зміцнення родинних 
стосунків, задоволення потреб студентської молоді у творчому саморозвитку.

 Проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ, професор В.  Я. Брич вручив усім учас-
никам грамоти, дипломи та подяки від ректора університету А. І. Крисоватого. Голова 
первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ Антон Шевчук вручив переможцям 
пам’ятні подарунки. Ними стали: І місце – факультет обліку і аудиту. ІІ місце – факультет 
економіки та управління. ІІІ місце - ННІМЕВ ім. Б. Гаврилишина. Вітаємо переможців!

Відділ гуманітарної освіти та виховання
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КОМАНДНА ГРА ЗГУРТОВУЄ КОЛЕКТИВ!
Студенти Тернопільського 

національного економічного 
університету, безумовно, є 
лідерами! Це ще раз підтвердила 
перемога команди молоді вищо-
го навчального закладу в турнірі 
з пейнтболу, який відбувся 
ініціативи Університетської 
ради студентів і підтримки 
адміністрації Тернопільського 
національного економічного 
університету та Первинної 
профспілкової  організаці ї 
студентів ТНЕУ. У запеклій грі 
змагалися команди факультетів 
нашого університету, де сту-
денти показали згуртованість 
і незламний дух. Переможцями 
стали студенти юридичного факультету, які у мегафіналі «розгромили» студентів 
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з рахунком 
3:0.   Крім адреналіну гравці отримали хороше фізичне навантаження, у нагоді тут та-
кож стали спритність, кмітливість, стратегія і тактика ведення бою. Для кожного 
учасника такої «бойової» гри спогади будуть неповторними, захоплюючими й залишаться 
у серці надовго.

  Переможці турніру отримали цінні подарунки, спонсорами яких стали: готельно-
розважально-оздоровчий комплекс «Алігатор», ТРЦ Подоляни, Первинна профспілкова 
організація студентів ТНЕУ.

* * *
З ініціативи Університетської ради студентів триває турнір з пейнтболу між факуль-

тетами Тернопільського національного економічного університету. Восьмого червня 2016 
року відбувся бій між молоддю Навчально-наукового інституту міжнародних економічних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій 
ТНЕУ.

 Гра була активною та експресивною. Стрільба закінчилася з рахунком 3:1 на користь 
КЕПІТ. Вітаємо студентів коледжу з перемогою та дякуємо за цікаву і позитивну гру!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Нещодавно на Волині, у місті Луцьк, 
відбувся чемпіонат України з легкої 
атлетики серед дорослих та молодих 
спортсменів. Кожен учасник старався 
зробити все можливе для того, щоб потра-
пили на Олімпійські ігри або на чемпіонат 
Європи в Амстердам. Спортсмени нашого 
університету були серед кращих, зокрема 
Тетяна Фетіскіна виборола перше місце в 
метанні спису (53,62 м), а також Вікторія 
Ніконенко зайняла четверте місце в 
метанні молота (50, 74 м).

Університетська родина щиро вітає 
наших дівчат з вагомими перемогами і 
бажає не зупинятися на досягнутому. Не-
хай результатом Вашої праці стануть нові 
злети та безцінний досвід. Сподіваємося, 
що адміністрація, професорсько-викла-
дацький колектив та студентство буде 
мати змогу вболівати за Вас на турнірах 
європейського рівня.

* * *
25-26 травня на стадіоні «Зірка» 

у Кіровограді відбувся Кубок України з 
легкої атлетики. У кубку взяла участь 
студентка Тернопільського національного 
економічного університету Тетяна 
Фетіскіна. Федерація легкої атлетики 
Тернопільської області повідомляє, що Те-
тяна виборола золото у змаганнях з метан-
ня списа з результатом 54,41 м. (тренер 
Яковів В.І.). Загалом п’ять золотих медалей 
вибороли тернопільські спортсмени на пер-
шому та одному з головних національних 
стартів літнього сезону.

Адміністрація та професорсько-ви-
кладацький колектив університету щиро 
вітають молоду спортсменку. Нехай 
життєвий спортивний шлях буде сповне-
ний злетів, а фортуна завжди витає поруч. 

ВІТАЄМО ЗОЛОТИХ  
СПОРТСМЕНІВ!

17 травня у м. Чернівці відбулися зональні змагання Західної зони Кубку України з 
баскетболу 3х3 серед студентських команд. У змаганнях взяли участь 14 команд. Коман-
да ТНЕУ здобула перемогу над двома суперниками з м. Чернівці, командою м. Луцька, м. 
Кам’янця-Подільського та двічі над командою м. Львова (на попередньому етапі та за 
вихід у фінал). 

 Здобуті перемоги дали можливість вийти у фінал Кубку України з баскетболу 3х3, який 
відбувся 1 червня у м Києві в Київському національному університеті фізичної культури і 
спорту.  У фінальній частині взяло участь 16 команд, розділених на три підгрупи. В своїй 
підгрупі команда ТНЕУ перемогла суперників з м. Одеси, м. Сум, м. Кам’янця-Подільського 
і вийшла в четверть-фінал, де змогла перевершити команду з м. Харкова (ХНПІ). Потра-
пивши таким чином у півфінал, студенти ТНЕУ зустрілися на майданчику зі студента-
ми Київського національного університету фізичної культури і спорту, де вибороли собі 
право грати у фіналі. У фіналі команда ТНЕУ здобула перемогу над командою м. Львова 
(«Львівська Політехніка») і здобула Кубок України з баскетболу 3х3 серед студентських 
команд. Склад команди: Валентин Співак (ФАЕМ), Ігор Окунський (ФЕУ), Анатолій 
Челован (ФКІТ), Юрій Бачинський (ФЕУ).

 
Кращим гравцем визнаний студент ФКІТ ТНЕУ Анатолій Челован та нагороджений 

цінним призом. Тренер команди – Ігор Васильович Білоус.

СИЛЬНІ І  ВПРАВНІ БАСКЕТБОЛІСТИ ТНЕУ - 
ПЕРЕМОЖЦІ КУБКУ УКРАЇНИ!

ПЕРШІСТЬ З ШАХІВ

Профспілковий комітет працівників 
Тернопільського національного економічного 
університету організував і провів 2-3 черв-
ня 2016 року першість ТНЕУ з шахів 
серед професорсько-викладацького та 
адміністративно-допоміжного колективів 
вищого навчального закладу.

  Переможці визначалися у командному та 
особистому заліку. У змаганнях взяли участь 
8 учасників, які сформувалися у 4 команди.

 У командному заліку 1-е місце вибороли 
гравці лабораторії розробки підтримки про-
грамного забезпечення Центру інформаційних 
технологій, ФКІТ (Сусла М.В., Мельник А.М. – 

6 очок); 2-е місце – команда Новово-
линського ННІЕМ (Савчак О.І.,  Савчук Л.І., 5 
очок); 3-є місце – команда ННІІОТ (Єрьоменко 
В.О., Левчук В.А., 1 очко); 4-е місце – збірна 
команда ФАЕМ та ФББ  (Пархомець М.К. та 
Чайковський Я.І., 1 очко).

 В особистій першості 1-е місце посів Сус-
ла М.В. (ФКІТ), 6,5 очок;  2-е місце – Мельник 
А.М. (ФКІТ), 5,5 очок; 3-е місце – Савчак О.І. 
(Нововолинський ННІЕМ), 5 очок; 4-е місце – 
Савчук Л.І. (ФОА), 3,5 очка.

 Оргкомітет вітає всіх учасників змагань 
та дякує за змістовну і захоплюючу гру.
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Фото -  Відділ інформації та зв’язків 
з громадськістю ТНЕУ

Марія Баліцька - оригінал-макет, верстка, дизайн    

«Тернопільські обереги»
«АНГЕЛИКИ – ЗАРАДИ МИРУ В УКРАЇНІ!»

«Тернопільські обереги» зібрали у 
парку ім. Т. Шевченка м. Тернополя 
майстрів народних ремесел, фольклорні 
та хореографічні колективи нашого 
краю. Ведучими яскравого дійства були 
працівники відділу гуманітарної освіти 
та виховання нашого університету 
Мар’яна Іванюха та Юрій Дзюла.

Приємно, що у святі також взяла 
участь головний редактор газети 
ТНЕУ «Університетська думка» – 
відома журналістка, поетка, пись-
менниця Марія Баліцька, яка не лише  
представила учасникам фестивалю 
і гостям файного міста свої ляльки-
мотанки в ексклюзивних фартушках із 
вишитими власноруч трипільськими 
символами-оберегами, а й провела 

майстер-клас із виготовлення «Світанкових Ангеликів». Голови ангеликів обрамлювали 
помаранчево-сонячні німби, а їх крильця легко підхоплював привітний вітерець, наче 
перевіряв, чи міцно тримають діточки свої найперші у житті власноручні витвори. 
Разом із дорослими та маленькими учнями Марія Баліцька зробила 63 ангелики – заради 
Миру в Україні та в світі.

 Діти, які завітали на острівок «Чайка», мали нагоду отримати одну з книг письменниці, 
продемонструвавши власний талант з декламу-
вання улюбленого вірша чи проспівавши пісню 
на прославу Богородиці Діви Марії. Книги члена 
Національної спілки письменників України і 
Національної спілки журналістів України Марії 
Баліцької «Містична Троянда», «Яблуневий Роз-
май», «Душа Бджоли», «Татові» і «Подільська 
Ластівка у Таврійському краї» із автографом 
поетки відтепер є у приватних книгозбірнях 
юних читачів Тернополя, Зборівщини, Бере-
жанщини, Борщівщини, Бучаччини, Козівщини, 
Збаражчини, Теребовлянщини, у Залозецькому 
краї – звідки родом і сама авторка книг.

 Благовістунка – одна із ляльок-мотанок 
– вістувала добрі новини усім, хто задумував 
бажання і щиро хотів їхнього здійснення…

 Марія Йосипівна отримала подяку від 
Тернопільського обласного методичного 
цент-ру народної творчості та управління 
культури та мистецтв Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

Відома письменниця 
і журналістка 

несподівано відкрила 
у собі талант 
художниці

П р и є м н о ю  н е с п о д і в а н ко ю  д л я 
відвідувачів виставки «Духовність, 
відображена у мистецтві», яка віднедавна 
експонується у ТНЕУ, стала робота відомої 
у нашому краї письменниці і журналістки 
Марії Баліцької з опоетизованою духовною 
назвою « Вірую – в прекраснім наяву до 
нас Господь приходить Всюдисущий». Це 
перший її твір… на полотні. Творець обда-
рував Марію багатьма талантами: пише 
духовну поезію, книги для дітей і дорослих, 
оповідання, романи.

І раптом… так і хочеться написати 
– замалювала. Спочатку олівцем, а неза-
баром до рук «попросився» пензлик. До 
слова. Її поезія особлива – співана душею, 
через те легко лягає на музичне тло. Марія 
Баліцька авторка численного творчого 
доробку. Окремі вірші увійшли до шкільної 
програми і школярики залюбки їх читають. 
Свої творіння вона ще нікому не показувала, 
адже вони – як діти, як найсокровенніше, 
що може бути на денці душі. Іноді так 
буває. Лелієш якусь таємницю від світу, 
аби той не сполохав. У її малюнках дуже 
багато світла, кольорових барв, неба і… 
птахів. Так і хочеться мовити: розкрили-
лась Маріїна душа. Заспівала. Направду, ця 
незбагненна жінка співала на відкритті 
вищезгаданої виставки. Хіба не диво?

На фото: Марія Баліцька зі своєю най-
першою відкритою Поезією - на полотні

Текст і фото 
Валентини Семеняк, члена НСЖУ

Вічність - в єднанні Музики і Слова!


