
УХВАЛА 

Вченої ради Харківського національного економічного університету 

 імені Семена Кузнеця від 22.04.2014 

«Про стан та перспективи міжнародного співробітництва». 

 

 Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково – 

педагогічної роботи Єрмаченка В.Є. «Про стан та перспективи міжнародного 

співробітництва» Вчена рада відзначає, що відповідно нормативно – 

правовим документам Міністерства освіти і науки України та «Стратегії 

розвитку ХНЕУ імені Семена Кузнеця» ректорат спільно з факультетами та 

кафедрами, підрозділами продовжує роботу з розвитку міжнародного 

співробітництва.  

 З метою забезпечення ефективної діяльності в сфері міжнародного 

співробітництва університету у 2013 році було розроблено предметний план, 

який ліг в основу роботи і за звітний період він лише коригувався у бік 

підвищення активності, виходячи із можливостей, що відкривались. 

В науковій співпраці отримано грант на проект за програмою ТЕМПУС 

– IV. Створення мережі міжуніверситетських  Start-up центрів для підтримки 

та просування студентських інноваційних проектів (SUCSID) за результатами 

виконання якого створено Start UP центр «FIRST CAPITAL». 

Проведено 9 міжнародних науково – практичних конференцій за 

участю біля 200 зарубіжних фахівців.  

В освітянській діяльності отримали розвиток 3 програми підготовки 

магістрів спільно з європейськими університетами та відкрито четверту 

програму «Управління мультимедійними проектами» спільно з 

університетом «Technikum Wien» (м. Відень, Австрія).  

Подальший розвиток отримала Програма підготовки іноземних 

громадян. Створено факультет підготовки іноземних громадян. Зараз в 

ХНЕУ навчається 3006 іноземних студентів із 42 країн світу і за цим 

показником університет увійшов до трійки лідерів в Україні. 

В сфері інформації продовжується співпраця з декількома впливовими 

організаціями світу, такими як Світовий банк, Європейський Союз та ін. 

Успішно працюють створені з ними інформаційно – аналітичні центри. В 



2013 році відкрито новий інформаційний центр Європейської асоціації 

прикордонних регіонів. 

В сфері культури проводиться стабільна робота з партнерами по літній 

школі, крос – культурному обміну студентів та ін. Є певні здобутки. 

Франкомовний  meamp (нещодавно створений) увійшов до фіналу конкурсу 

франкомовних театрів Європи який відбудеться в червні 2014року в                     

м. Познань. 

Стосовно міжнародного іміджу університету. Іде активна співпраця з 

міжнародними рейтинговими агенціями. Організовуються заходи як і в 

Україні так і в світі за участю університету, що сприяють зростанню іміджу 

ХНЕУ на міжнародній арені. Як результат у 2013р. університет отримав 

«Гран- прі» на міжнародній виставці «Освіта 2013» за напрямом міжнародне 

співробітництво серед майже 1000 учасників. 

 Разом з тим можна зробити і деякі зауваження. 

ХНЕУ не має високої активності в програмах Еразмус – Мундус та Жан 

Мане  а також Фулбрайт.  

 Потрібно активізувати наукові публікації у виданнях, що реферуються 

провідними науково - метричними базами даних. 

Вчена рада ухвалила: 

1. Роботу з «Міжнародного співробітництва» в 2013 році визнати 

задовільною. Прийняти до відома зауваження про вказані недоліки 

та вжити  заходів щодо їх усунення. 

Керівництво – проректор з науково-педагогічної роботи 

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр. 

2. Продовжити співробітництво з європейськими  університетами з 

підготовки бакалаврів, магістрів, PhD та відкрити програму  двох 

дипломів з університетом Страсбурга.  

Керівництво – проректор з науково-педагогічної роботи 

Відповідальні – керівники програм. 

3. Закінчити розробку та затвердити на Вченій раді нормативні 

документи та науково-методичне забезпечення для програм спільної 

підготовки фахівців. 

Керівництво – проректор з науково-педагогічної роботи 

Відповідальні – начальник міжнародного відділу, керівники програм. 



4. Скоригувати діяльність деканату по роботі з іноземними 

громадянами на набір іноземців з нових перспективних країн. 

Керівництво – проректор з науково-педагогічної роботи 

Відповідальні – декан факультету підготовки іноземних громадян, 

заступники декана. 

5. Збільшити кількість студентів та викладачів що проходять 

стажування за підтримки AUF (Вcесвітньої асоціації Франкофонії).

 Керівництво - проректор з науково – педагогічної роботи. 

 Відповідальні - начальник міжнародного відділу, директор центру 

університетської успішності.   


