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Відкриття Центру україно-болгарського 
спіВробітниЦтВа і партнерстВа

На базі Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 05 лютого 2019 
року відбулось урочисте відкриття Центру україно-
болгарського співробітництва і партнерства.

Почесними гостями урочистого заходу стали:
Карпова Л. Г. — директор Департаменту науки 

і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
Курцев О. Ю. — радник Голови ХОДА, президент 

Всеукраїнського студентського братства «Еліта  нації»;
пан Гешо Любенов – президент міжнародної 

 туристичної компанії "Турал" (Варна, Болгарія);
Вороніна Наталія — директор туристичної ком-

панії «Турал-Україна» (м. Запоріжжя);
Станчев М. Г. — доктор історичних наук, профе-

сор, іноземний член Болгарскої Академії наук;
Страшнюк С. Ю. — керівник Центру болгаристи-

ки та балканських досліджень ім. М.  Дринова;
Єсінова Н. І. — проректор Харківського державно-

го університету громадського харчування;
Трачук Ю. М. — голова ГО СК «Бушидо-Харків»;
Колесніков Марк — член обласної студентської 

організації, керівник наукових проектів.
Відкриваючи урочистий захід Карпова Л. Г. пе-

редала вітання від Голови Харківської обласної дер-
жавної адміністрації — Юлії Світличної та побажала 
подальшого розвитку україно-болгарської співпраці 
та партнерства у науковій, економічній та культурно-
соціальній сфері.

Від болгарської сторони пан Гешо Любенов, 
президент міжнародної туристичної компанії 
«Турал» відзначив особливу зацікавленість бол-
гарської делегації у культурному, науковому та 
економічному партнерстві. Наголосив на єдності 
слов’янської  культури та передав центру цінний 

 подарунок — інтерактивну дошку для проведення 
скайп-конференцій.

Мета створення Центру: розвиток міжнародно-
го співробітництва з закладами вищої освіти, дер-
жавними установами, громадськими організаціями 
і комерційними підприємствами Республіки Болга-
рія в сфері освіти, науково-дослідницької діяльності, 
культури і туризму.

Для досягнення цілей передбачається створення 
і реалізація низки проектів:
yy освітній проект — проект академічної мобільнос-

ті викладачів і студентів (співпраця з навчальни-
ми закладами Республіки Болгарія в області роз-
робки спільних програм магістратури і подвійних 
дипломів і т.д.);

yy проект профорієнтації студентів (програми професій-
них стажувань та проходження практики в Болгарії);

yy науково-дослідний проект (семінари, конференції, 
спільні наукові дослідження і публікації, міжна-
родний проектний менеджмент);

yy центр вивчення болгарської мови;
yy соціально-культурний проект (знайомство сту-

дентів з історією, культурою і традиціями Болга-
рії, національні свята, дні Болгарії, участь у твор-
чих фестивалях);

yy туристичний центр (реалізація пілотних проектів 
у сфері туризму,

yy співпрацю з болгарськими туристичними компа-
ніями, курортними комплексами і туристичними 
регіонами, презентації та навчальні семінари по 
туризму для студентів).
Особлива увага приділена взаємозв’язку україн-

ської та болгарської культур, продовженню традицій 
такої співпраці.
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Відкриття Центру вивчення 
арабської мови
Зустріч з делегацією Національного 
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Андреаса Цехетнера
Благодійна акція Посольства 
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Саймон Сміт Кузнець.  
Історчна довідка

Моя кар’єра

КолонКа рЕдаКтораСЬогоднІ В номЕрІ:

Вища освіта в сучасному світі стає все більш від-
критою і не обмежується кордонами тієї чи іншої краї-
ни. Сьогодні неможливо уявити викладача, дослідни-
ка, який би не співпрацював з іноземними колегами, 
адже наука — це спільний здобуток, універсальна та 
цивілізаційна цінність. Одним із важливих показни-
ків ефективної діяльності університету є міжнародна 
інтеграція освіти. Головною метою вишу у розвитку 
міжнародного співробітництва є укладання угод про 
партнерство, кооперація та наукові обміни з багать-
ма провідними вищими навчальними закладами та 
науковими установами країн ЄС: Польщі, Німеччини, 
Болгарії, Франції. Ці угоди дають можливість студен-
там університету ХНЕУ ім. С. Кузнеця, здобувати вищу 
освіту за програмою «Подвійний диплом». Створення 
спільних центрів, надає змогу студентській спільно-
ті вивчати мову та культуру інших держав. Прово-
дяться стажування студентів та викладачів на базі 
європейських вузів-партнерів, також пропонується 
підготовка та публікація наукових статей за резуль-
татами спільних досліджень. Діють проекти прове-
дення спільних конференцій, семінарів, симпозіумів. 
Університет ХНЕУ ім. С. Кузнеця, визнаний у міжна-
родному середовищі за допомогою академічних обмі-
нів, освітніх проектів і навчальних програм. Функці-
онування та розвиток міжнародного співробітництва 
є потужним ресурсом спеціалізованих знань, саме це, 
посилює роль освіти в суспільних перетвореннях.
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Відкриття Центру ВиВчення арабської моВи

У Харківському національному економічному уні-
верситеті імені Семена Кузнеця 13 грудня 2018 року 
відбулось урочисте відкриття Центру вивчення 
арабської мови створеного за підтримки Посольства 
Об’єднаних Арабських Еміратів.

Відкриваючи урочистий захід, Голова Харківської 
обласної державної адміністрації Юлія Світлична зазна-
чила, що місія Центру вивчення арабської мови — ор-
ганізація та підтримка освітнього і наукового співро-
бітництва, культурний обмін та можливість вивчення 
спадщини та традицій арабських країн. Відкриття ново-
го Центру направлене на підготовку фахівців з економі-
ки та міжнародних відносин та сприятиме подальшому 
розвитку багатовекторного співробітництва між Укра-
їною і особливо Харківщиною та арабськими країнами. 

Керівник політичного, економічного та інфор-
маційного відділів посольства ОАЕ в Україні мадам 
Наджла Аль-Раїс у своєму привітанні зазначила, що 
відкриття Центру вивчення арабської мови – це крок 
на зближення арабської та української культури, нові 
можливості для співпраці та культурного, освітнього 
та наукового обміну між країнами.

У своєму виступі, директор «Українського держав-
ного центру міжнародної освіти», Олена Шаповало-
ва зазначила, що багато студентів з арабських країн 
сьогодні навчаються у закладах вищої освіти України 
та міста Харкова. Має місце успішна реалізація угод 
про співробітництво між українськими університе-
тами та університетами арабських країн, що забезпе-
чує розвиток освітніх і наукових проектів. Відкриття 

центру є ще одним поштовхом для розвитку освітніх 
і наукових контактів.

Як зазначив ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Володи-
мир Пономаренко, університет постійно розширює 
свої міжнародні контакти та швидко реагує на нові 
економічні виклики. Так, після проведення Міжнарод-
ного економічного форуму, на якому відбувся перший 
контакт між університетом та Посольством ОАЕ, вже 
через два місяці ХНЕУ ім. С. Кузнеця за підтримки по-
сольства ОАЕ відкрили Центр вивчення арабської 
мови. Робота цього Центру дозволить ще краще на-
вчати студентів як ХНЕУ ім. С. Кузнеця так і пред-
ставників інших ЗВО Харківської області, які зможуть 
спілкуватися та знайомитись з культурою арабських 
країн. Володіння арабською мовою — це перший 
крок на шляху набуття нових конкурентних переваг 
та встановленні міцних міжнародних зв’язків.

У ході жвавої дискусії між студентами 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та представником Посольства 
ОАЕ — керівником політичного, економічного та ін-
формаційного відділів посольства ОАЕ в Україні ма-
дам Наджла Аль-Раїс були розглянуті питання куль-
турного обміну, організації проектів в галузі освіти 
та науки, культурного співробітництва.

Відкриття Центру має на меті поєднання традицій 
різних культур; можливість вивчення культури та тра-
дицій арабських країн, безкоштовні лекції з культури, 
зустрічі з носіями мови; проведення різних заходів, що 
поглиблюють знання іноземних мов: відкриті уроки, 
майстер-класи, екскурсії, розмовний клуб.

інтернаціоналізація освіти
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Зустріч З делегаЦією наЦіонального агентстВа 
академічних обмініВ (м. ВаршаВа)

ВіЗит проректора З міжнародної діяльності 
уніВерситету прикладних наук Верхньої аВстрії 

професора андреаса Цехетнера

У листопаді 2018 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 
сприяння і на запрошення Генерального Консуль-
ства Республіки Польща у Харкові відбулась зустріч 
з делегацією Національного агентства академічних 
обмінів (м. Варшава), а також представниками понад 
20 закладів вищої освіти з Польщі.

Захід відбувся за участі Консула Генерального кон-
сульства Республіка Польща в Харкові Яна Зданов-
ського, керівників польсько-українських організацій 
та академічних польсько-українських центрів Харкова.

Представник Національного агентства академіч-
них обмінів Міхал Качмарек розповів, що агентство 
проводить діяльність і сприяє налагодженню співп-
раці за чотирма основними напрямами — заклади 

13 грудня 2018 року Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця відві-
дав проректор з міжнародної діяльності Університету 
прикладних наук Верхньої Австрії професор Андреас 
Цехетнер. В рамках візиту професор Андреас Цехет-
нер презентував студентам ХНЕУ ім. Семена Кузнеця 
Університет прикладних наук Верхньої Австрії, який 
активно співпрацює з кафедрою менеджменту та біз-
несу ХНЕУ ім. Семена Кузнеця вже протягом 10 років. 
Також Андреас Цехетнер провів лекцію «Емоції в мар-
кетингу» для студентів університету.

В рамках цього візиту відбулася презента-
ція  Інформаційного центу АЕПР, в якій  прийняли 

участь професор Андреас Цехетнер, почесний 
консул республіки Австрія в Харкові В. С. Кожемя-
ко, декан факультету менеджменту і маркетингу 
В. А. Вовк, проф. Т. І. Лепейко, проф. Н. Л.  Гавкалова, 
Е. Сіромолот, координатор програми подвійно-
го диплому (від кафедри менеджменту та бізнесу) 
Близнюк Т. П. В рамках візиту Андреас Цехетнер зу-
стрівся з ректором ХНЕУ ім. Семена Кузнеця профе-
сором Пономаренко В. С.

Також професор Андреас Цехетнер та почесний 
консул республіки Австрія в Харкові В С. Кожемяко від-
відали Австрійський центр, який знаходиться в біблі-
отечному корпусі ХНЕУ ім. Семена Кузнеця (кім. 701).

вищої освіти, студенти, дослідники та ті, хто вивчає 
польську мову.

В ході зустрічі відбулась презентація польських на-
вчальних програм, стипендій, можливостей навчан-
ня, академічних обмінів та встановлення контактів 
з представниками польської спільноти і академічних 
установ Харкова. За пропозицією Генерального Кон-
сульства особлива увага була приділена питанням 
подвійних дипломів та академічних стажувань для 
викладачів.

Особливе зацікавлення викликали виступи пред-
ставників Економічного університету в  Катовіце, 
Познанського університету економіки і бізнесу, 
 Сілезького університету в Катовіце, Університету 
 Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.

За результатами зустрічі досягнуті домовленості 
про організацію співпраці, представники польських 
університетів отримали інформаційні матеріали про 
наш університет та запрошення на конференції, що 
проводитимуться в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

З матеріалами польських університетів та запро-
понованими напрямами співпраці можна ознайоми-
тись у відділі міжнародних зв’язків.

Міжнародне співробітництво
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благодійна акЦія 
посольстВа об’єднаних арабських еміратіВ

У грудні 2018 року на базі Харківського національ-
ного економічного університету імені Семена Кузне-
ця за ініціативи Посольства Об’єднаних Арабських 
Еміратів була проведена благодійна акція для дітей, 
котрі потребують допомоги.

Більше півтори сотні дітей підуть до школи з но-
вими ранцями, які надало Посольство ОАЕ в Україні 
завдяки співробітництву з Благодійною  Організацією 
Мухаммада Бін Рашида Аль Мактума за підтримки та 
безпосередньої участі громадської організації «Все-
українське студентське братство «Еліта Нації».

Захід організовано у рамках ініціатив Посольства 
ОАЕ у Рік Заїда. «Людина — найдорожча цінність. Ба-
гатства нічого не варті, якщо вони не служать людям, 
і держава серед всіх своїх справ має віддавати пере-
вагу турботі про людину і вихованню громадянина».  
Ці слова належать засновнику та першому  Президенту 

Об'єднаних Арабських Еміратів шейху Заїду Бін Сул-
тан Аль Нахайану, сторіччя від дня народження якого 
широко відзначається в арабському світі у 2018 році.

Підтримали благодійний захід ректорат і студен-
ти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, влаштувавши для гостей свят-
ковий концерт. Керівник політичного, економічного 
та інформаційного відділів посольства ОАЕ в Україні 
мадам Наджла Аль-Раїс привітала присутніх у акто-
вому залі університету та зазначила, що цей захід 
стане спільним кроком на зближення між арабським 
та українським народами, й поступово відкриє нові 
можливості для співпраці та культурного обміну.

Після концерту, дітям провели екскурсію по уні-
верситету, де вони змогли ознайомитись з його іс-
торією та сучасністю, дізналися про можливості, що 
відкриваються перед студентами під час навчання 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Міжнародне співробітництво
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дослідження проблематики єс
та єВропейської інтеграЦії В рамках проектіВ 
програми ераЗмус+, напряму ім. жана монне

20 грудня в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся семінар 
з викладання та досліджень проблематики ЄС та 
 Європейської Інтеграції в рамках проектів Програ-
ми Еразмус+, напряму ім. Жана Монне.

Семінар проводила Ірина Сікорська — голо-
ва Української Асоціації Викладачів і Дослідників 
 Європейської Інтеграції, координатор проекту про-
грами ім. Жана Монне «Посилення візуалізації ви-
кладання та дослідження європейської інтеграції».

Учасники семінару — завідувачі кафедр, члени 
проектних груп, викладачі та аспіранти, зацікавлені 
у розвитку міжнародного співробітництва — ознайо-
мились з можливостями, що надаються в рамках про-
грами (фінансування створення навчальних модулів, 
кафедр, центрів досконалості), перевагами, які отри-
мають університети та викладачі від участі у про-
грамі, специфікою підготовки та подачі заявок, най-
кращими практиками реалізації проектів в Україні, 
а також довідались про діяльність Української Асоці-
ації Викладачів і Дослідників Європейської  Інтеграції.

Під час зустрічі з керівництвом ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
Ірина Сікорська представила можливості співробіт-
ництва, а також відзначила, що університет має висо-
кий потенціал у реалізації міжнародних проектів.

Семінар проводився у рамках проекту 575385-EPP-
1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: ”Enhanced Visibility of 
European Integration in Teaching and Research” за Про-
грамою Еразмус+, напряму ім. Жана Монне.

Напрям Жан Монне в рамках Програми ЄС 
Еразмус+ має на меті підвищення рівня знань та 

 проінформованості суспільства в ЄС та поза його 
межами з питань європейської інтеграції.

В рамках напряму Жана Монне Європейський Союз 
надає університетам кошти на започаткування викла-
дання дисциплін, пов’язаних з тематикою європей-
ської інтеграції та залучення закладів вищої освіти до 
дослідження євроінтеграційних процесів та поширен-
ня ідей Об'єднаної Європи. Дисципліни загалом сто-
суються розбудови європейської спільноти, європей-
ського права, європейської економіки, європейської 
політики, історії європейської інтеграції тощо.

зво в тренді
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день ВшануВання учасникіВ бойоВих дій 
на території інших держаВ!

інтернаЦіоналіЗаЦія професійної уніВерситетської осВіти

15 лютого 2019 року з нагоди 
Дня вшанування учасників бойо-
вих дій на території інших держав, 
студенти та адміністрація Харків-
ського національного економічно-
го університету імені Семена Куз-
неця приєднується до всього люду 
аби вшанувати пам'ять загиблих 
внаслідок бойових дій на терито-
рії інших держав, взявши участь 
в церемонії покладання квітів до 
пам’ятника загиблим в Афганістані. 

15 лютого 2019 року виповнюєть-
ся 30 років із дня завершення неого-
лошеної війни. Вона  тривала майже 
10 років і вимагала великих матері-
альних і людських жертв, під час неї 
тисячі наших співвітчизників заги-
нули у боях і померли від ран, кон-
тузій, травм і хвороб, пропали безві-
сти. Нікого з нас не можуть лишити 
байдужими страшні цифри: кож-
ний четвертий із майже 600  тисяч  

військовослужбовців, які брали 
участь у бойових діях в Афганіста-
ні, наші співвітчизники, і кожний 
четвертий із тих, хто не повернувся 
з Афганістану, також наш співвіт-
чизник. За даними офіційних дже-
рел, під час афганської війни загину-
ли понад 15 тисяч солдатів. Україні 
війна обійшлася у більш ніж чотири 
тисячі загиблих. Заходи з нагоди 
відзначення 30-ї річниці виведення 
радянських військ із Республіки Аф-
ганістан проходять по всій Україні.

11-12 лютого 2019 року у Бухаресті (Румунія) 
Університетська агенція франкофонії в Центральній 
та Східній Європі провела робочу нараду керівників 
підрозділів відповідальних за міжнародне співробіт-
ництво університетів-членів УАФ в Центральній та 
Східній Європі. 

У нараді взяли участь представники 92-х універси-
тетів з 18-ти країн регіону. Наш університет представ-
ляв Омельяненко В. І., керівник Центру університет-
ської успішності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, відповідальний 
за міжнародне франкофонне співробітництво.

Нарада була присвячена питанням інтернаціоналі-
зації, освітньої та наукової діяльності університетів-
членів УАФ регіону, поглиблення та змістовного 
 наповнення міжуніверситетського співробітництва, 
координації наукових досліджень, підвищення якості 
професійної університетської підготовки відповідно 
до вимог національного та міжнародного ринків праці.

У нараді взяли участь посли та дипломатич-
ні представники посольств франкомовних країн 
у  Румунії, а також підприємці-партнери  УАФ в Цен-
тральній та Східній Європі.

Будні університету
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поїЗдка В Центр соЦіально-психологічної 
реабілітаЦії дітей

Новий рік — час веселощів, подарунків і див. Час, 
коли в будинку звучить безтурботний сміх дітей, в очі-
куванні Діда Мороза. Для кожної дитини це саме дов-
гоочікуване свято року, адже дозволяють не спати всю 
ніч, дарують величезну кількість солодощів, і в цей 
день, як за помахом чарівної палички збувається твоє 
найпотаємніше бажання. Але не для кожної дитини на 
нашій великій планеті ця казка стає реальністю.

Щоб здійснити бажання і подарувати трохи своєї 
любові, 4-й рік поспіль наша команда проводить коло-
сальну роботу по збору коштів, іграшок, речей, книг 
і всього необхідно для КЗ Харківського обласного цен-
тру соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія».

Ми хочемо оголосити величезну подяку всім, хто 
приєднався до цієї благодійної акції, особливо жителям 
гуртожитків № 3, 4 та 6, студентам та Молодіжним орга-
нізаціям факультетів ЕІ, ЕП, МіМ, КіМБ, МЕВ та ФФ, викла-
дачам кафедр ІС, ІКТ, КСіТ, УФП і ЕК, деканатам факульте-
тів ЕІ та МЕВ, співробітникам редакційно-видавничого 
та навчально-методичного відділу, бухгалтерії, бюро 
перепусток та іншим працівникам ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
співробітникам організації Call for you, співробітникам 
компаній MetraBit і Valor Software. Дякуємо за те, що 
з кожним роком нас стає все більше і більше, що з Вашою 
допомогою ми в силах зробити таку важливу справу. Ко-
жен з Вас — частина див і казки для цих дітей.

22 грудня було організовано поїздку в центр реа-
білітації дітей «Надія», в який було передано  іграшки, 

одяг, книги, канцелярія, шпалери та інші будматері-
али, подушки, кварцеві опромінювачі, кухонні ваги, 
продукти харчування, фрукти, солодощі і багато 
чого необхідного, що допоможе зробити життя дітей 
більш комфортним.

P. S. Зупиніться, хоча б на хвилину. Подивіться 
в очі цих дітей, що ви в них бачите? Вони дивляться 
на тебе з такою добротою, у них стільки спокою. Але 
що ховається всередині, ми можемо тільки здогаду-
ватися — скільки болю, страждання, нерозуміння 
й образи. Їм важко це забути або пробачити, але у на-
ших з Вами силах показати, що у світі багато добрих 
людей, які готові прийти на допомогу!

Відкриємо своє серце добру і подаруємо дітям частин-
ку своєї любові! Разом Ми зробимо цей світ щасливішим!

студентське життя
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Дізнайся більше

саймон сміт куЗнеЦь
історчна доВідка

Лауреат Нобелівської премії 
з економіки 1971 року «За емпірич-
но обґрунтоване тлумачення еко-
номічного зростання, яке призве-
ло до нового, глибшого розуміння 
економічної і соціальної структури 
і процесу розвитку в цілому» Сміт 
Кузнець розпочинав свою діяль-
ність та тривалий час жив і творив 
в Україні, але Нобелівську премію 
одержав як громадянин США. Спе-
ціальною премією імені Альфреда 
Нобеля в галузі економіки він був 
удостоєний у 1971 р. 

Все своє життя він займався до-
слідженнями циклічності еконо-
мічних процесів, вивченням макро-
економіки. З ім’ям Саймона також 
пов’язують походження терміну 
«валовий національний продукт». 

Розробка програм національного 
доходу США як одного з найваж-
ливіших показників рівня еконо-
мічного розвитку американського 
суспільства і матеріального добро-
буту його громадян та дослідження 
чинників і показників національ-
ного доходу багатьох країн прине-
сли вченому міжнародне визнання. 
На основі праць ученого було роз-
роблено стратегію, що дала змогу 
СІІІА подолати складну економічну 
кризу 30-х рр. ХХ ст. Cаймон Кузнець 
є яскравим вченим-економістом 
ХХ ст., одним із фундаторів сучасної 
економічної думки. Саймон Куз-
нець отримує Нобелівську премію 
від короля Густава Адольфа в Сток-
гольмі, Швеція, грудень 1971 р. 
Саймон Кузнець, поряд з Іллею 
Мечниковим і Левом Ландау є од-
ним із трьох Нобелівських лауреа-
тів, життя і наукова творчість яких 
пов'язані з Харковом. Але до недав-
нього часу про його харківський 
період життя було мало відомо. 
Його зростання в житті та перші 
поступи в науці були завуальовані 
часом, сповненим військових по-
дій. І лише кропітка робота хар-
ківських дослідників уможливила 
відтворення історичних фактів 
тих складних років. «...Рівень мис-
лення Кузнеця був непереверше-
ним... Коли всі ці непрофесіонали 
заплутували яке-небудь питання, 
слово брав за своєю ініціативою 
або на прохання голови Кузнець — 
скромна, делікатна людина з ти-
хим голосом, неквапливою і чіткою 
професорською промовою ... нікого 
не зачіпаючи, він швидко заміню-
вав туманні розмови більш-менш 
чітким аналізом. Через десять — 
п'ятнадцять хвилин все ставало на 
свої місця, і ми дивувалися, як ми 
цього раніше не розуміли або не 
помічали. Його вміння розкласти 
складне питання на прості та ясні 

складові захоплювало», — зга-
дував А. Анікін про свої зустрічі 
з Саймоном Кузнецем. 

Вчений відомий і як педагог: 
був професором Гарвардського 
університету, викладав у Пенсіль-
ванському університеті, універ-
ситеті Джона Гопкінса, також був 
обраний почесним доктором бага-
тьох американських вузів, зокрема, 
Принстонського, Колумбійського, 
Пенсильванського університетів. 
«Закон Кузнеця», «Великий маят-
ник», «Гіпотеза Кузнеця» — ці та 
інші терміни економічної науки 
пов'язані з іменем С. Кузнеця.

Колишній харків'янин все жит-
тя пам'ятав про свою батьківщину: 
в його домі лунали українські пісні 
та зберігалися меморіальні речі.

Саймон Сміт Кузнець (Кузнець Семен Абрамович)
(30.04.1901 р. — 09.07.1985 р.) – американський економіст, представник неокейнсіанства.
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НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

голуб (майборода) марія – 
PhD в економіці,  провідний фахівець агент-
ства інтернет маркетингу Netpeak.
Факультет міжнародних економічних 
відносин
спеціальність — «Туризмознавство 
(за видами)», 2014

голуб олексій – 
Проектний менеджер з розробки програм-
ного забезпечення для найбільшої в світі 
мережі ресторанів в компанії Dev-Pro.
Факультет міжнародних економічних 
відносин
спеціальність — «Міжнародна економіка», 
2012

КорСуноВа Катерина – 
Засновник та креативний директор  
Charm studio.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Маркетинг», 2018

мІрошниКоВа Євгенія – 
Supervisor Regional Administration Dnipro 
RO at Philip Morris Sales & Distribution.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Маркетинг», 2018

СаВчЕнКо оксана – 
SEO Specialist.
Міжнародна компанія «IDeals Solutios 
Virtual Data Rooms».
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Бізнес-адміністрування», 
2015

ПолІКарПоВ Владислав – 
Chief technical officer (CTO).
Міжнародна ІТ-команія IdeaSoft.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Маркетинг», 2019

СтогнІЄВ герман – 
Chief Operating Officer (COO).
Міжнародна ІТ-команія IdeaSoft.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Маркетинг», 2015

онІщЕнКо дмитро – 
Засновник digital агентства «Резиденція 
маркетингу» м. Харків.
Директор з маркетингу компанїї-імпортера 
«Атлантік-ЮММА» м. Київ.
Фінансовий факультет
спеціальність —  «Фінанси та кредит», 2016

СтЕфанІц Павло – 
Директор СК «Арсенал Страхование».
Факультет консалтингу та  
міжнародного бізнесу
спеціальність — «Облік і аудит», 2007

лаВруноВа наталія – 
Supervisor Third Party Manufacturers  
in Philip Morris Sabanci SIG.
Факультет консалтингу та 
міжнародного бізнесу
спеціальність — «Облік і аудит», 2013

ПочаПСЬКий максим – 
ТОВ фірма «Діаз», 
директор Diaz.kh.ua.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність —  «Менеджмент 
організацій», 2006

ПЕтрЕнКо олександр – 
Міжнародна компанія Axiom SL. Senior 
Software Developer, Project Coordinator.
P. h. d., Associate professor.
Факультет менеджменту і маркетингу
спеціальність — «Менеджмент 
організацій», 2008

наші Випускники — наша гордість
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