
Харківський 
національний 
економічний 
університет 

 імені Семена Кузнеця 



ХНЕУ отримав міжнародне визнання, що підтверджується 
членством в асоціаціях та консорціумах  

Magna Charta Consorcium 
Асоціація економічних університетів південно-східної 
Європи та Чорноморського регіону (ASECU) 
Асоціація Європейських прикордонних регіонів (AEBR) 
Асоціація європейських університетів (EUA) 
Асоціація франкофонних університетів (AUF) 
Європейський дослідний центр з інформаційних систем 
(ERCIS) 
Міжнародний інститут адміністративних наук і 
Міжнародна асоціація шкіл та інститутів публічного 
адміністрування (IASIA) 
Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) 



 ХНЕУ підтримує культурне та наукове  
міжнародне співробітництво  

 
Інформаційний центр ЄС 
Центр інноваційних знань Світового Банку 
Австрійський центр 
Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних 
регіонів 
Україно-Марокканський центр 
Центр вивчення арабської мови (ОАЕ) 
Центр Українсько-Польських академічних обмінів 
Центр університетської успішності (частина відділу 
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку) 
Французький клуб  
Центр Україно-Болгарського співробітництва і партнерства 
ФабЛаб ХНЕУ ім. С. Кузнеця 



Інформаційний центр ЄС 



Інформаційний центр Асоціації 
європейських прикордонних регіонів 



ЦЕНТР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ УСПІШНОСТІ  
ХНЕУ ім. С.Кузнеця 



Австрійський центр 



Україно-Марокканський Центр 



Центр українсько-польських академічних обмінів 



Центр вивчення арабської мови 



Центр Україно-Болгарського  
співробітництва і партнерства 



Мовні курси: BEC (Business English Certificates) 



Мовні курси: іспанська мова 



Мовні курси: словацька мова 



ХНЕУ ім. С. Кузнеця запрошує провідних  
закордонних вчених для проведення лекцій 

 
Цикл лекцій з Соціального 

підприємництва Др. Ян 
Урбан Сандал (Норвегія) 

Віце-Президент Сенату Lucian  
Blaga University, лектор PhD  

Даніель Хуньяді (Румунія) 
 



«Rebuilding identity and culture through media» ”Youth, Bussiness and Society”  
(Maltepe University, Turkey) 

Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймають участь 
в Міжнародних конференціях та конгресах 



ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтримує Молодіжні організації 



ХНЕУ співпрацює з провідними ЗВО  
Європи та світу 



ХНЕУ пропонує програми мобільності для 
студентів та викладачів 



EU Study Days 

Заходи за підтримки Представництва Євросоюзу 
в Україні 



Заходи за підтримки Представництва Євросоюзу в 
Україні 



ХНЕУ пропонує 
програми подвійних дипломів 

MBA «Business Informatics» (France) 

Polish-Ukrainian program for bachelors in the direction of «Business 
Administration» (Poland)  
 

Polish-Ukrainian Bachelor's Degree 
Program in Management Training 
from the University Humanitas (Poland) 

MBA «Management of 
innovation activity» (France) 

Austrian-Ukrainian program for bachelors in 
the areas of training «Management» and 
«Marketing and Global Sales» from the 
University of Applied Sciences Upper Austria 
(Austria) 

Master's program on specialties 
"Management", "Public administration“ 
(Vilnius, Lithuania) 
  

Polish-Ukrainian master’s program  

“Human Recourses” (Poland)  

French-Ukrainian program  
“Tourism. Cultural heritage. Leisure” (France) 

  

Slovak-Ukrainian program “Business Analytics  
and Information Systems in business” (Slovakia) 
 



Контакти 

https://bit.ly/2LbhDf7 

https://bit.ly/2LbhDf7


Календар подій 



ВМЗ у соціальних мережах 

https://www.facebook.com/intdep.khnue 

@intdep.khnue 

https://www.facebook.com/intdep.khnue


Як долучитись до міжнародної діяльності 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

• Реєстрація за посиланням 

https://bit.ly/2LbhDf7 

https://bit.ly/2LbhDf7

