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ДДержавна премія України в галузі науки і техніки – найви-
ща відзнака  досягнень вчених і фахівців країни, яка витри-
мала п’ятидесятирічне випробування часом. Українські 
вчені досягають високих, навіть унікальних результатів 
саме за тими науковими напрямками, які відзначаються 
Державною премією. За кожним з них подані на премі-
ювання роботи проходять суттєвий за значущістю відбір. 
Так, у 2017 році Секретаріатом Комітету на здобуття Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки до розгляду 
було прийнято 40 робіт, в т. ч. 33 роботи, які мають відпо-
відний дозвіл для публікації у засобах масової інформації, 
5 підручників та 2 роботи, що становлять державну таєм-
ницю. За спеціалізованою секцією «соціально-економічні 
науки» конкурсними роботами стали тільки 2, з яких пре-
мійовано одну, що становить цикл наукових досліджень 
«Інституційна трансформація фінансово-економічної 
системи України в умовах глобалізації», одним з авторів 
якої є В. С. Пономаренко. Громадське обговорення роботи 
відбулося 12 вересня 2017 року на засіданні Вченої ради 
Інституту економіки промисловості НАН України, його 
результатом стала одностайна підтримка та відзначення 
роботи як унікального здобутку сучасної економічної на-
уки, оскільки у ній визначено суперечливий вплив асинх-
ронного та асиметричного розвитку фінансової глобалі-
зації на розвиток національної економіки та її фінансової 
системи, тенденцію до ускладнення структури світової 
економіки під впливом формування глобальних інститу-
тів регулювання. Розроблено систему заходів економічної 
політики України, що здатна забезпечити значний пози-
тивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у на-
пряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку 

економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу 
країни в умовах включення в процес глобалізації. Обґрун-
товано та визначено інституційні засади трансформації 
системи державних фінансів, положення адаптивної ін-
ституційної архітектоніки бюджетної системи, довгостро-
кову бюджетну стратегію в умовах глобалізації.

Результати дослідження впроваджено в науково-
дослідні економічні програми провідних аналітичних 
центрів економічних досліджень світу, діяльність Кабіне-
ту Міністрів України, Міністерства фінансів України та 
в навчальний процес вищих навчальних закладів України.

Це ґрунтовне дослідження зацікавило наукову гро-
мадськість, оскільки отримало найбільшу кількість ко-
ментарів – 70 – видатних вчених і практиків України, що 
підтверджує її суттєве значення для розвитку економіки 
України. До цього циклу досліджень входять: 54 моно-
графії, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість по-
силань на публікації авторів складає 7345 (згідно з базою 
даних Google Scholar), h-індекс = 20. За даною тематикою 
захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.

Ще раз вітаємо Вас, Вельмишановний Володимире 
Степановичу! Отримання Вами Державної премії України 
у галузі науки і техніки підтверджує Ваш великий науко-
вий потенціал, який слугує подальшому розвитку нашої 
держави. Бажаємо Вам творчої наснаги та безперервного 
наукового пошуку на благо економіки України!

Колектив Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця.

Указом Президента України від 19 травня 2018 року №138/2018 присуджено Державну премію України в галузі 
науки і техніки 2017 року за цикл наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи 
України в умовах глобалізації», одним з авторів яких є член-кореспондент АПН НАН України, доктор економічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

Щиро вітаємо Вас, Вельмишановний Володимире Степановичу!
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Увага!
Нова спеціальність!

День Кар’єри ЄС

Перлина ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Візит Міністра освіти і науки України 
Л. Гриневич

Центр українсько-польських 
академічних обмінів – новий 
етап співробітництва з польськими 
партнерами

Новини ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Круглий стіл «Голодомор 1932-1933»
Проект Erasmus + Fablab в Римі

Молоді підприємці – Гордість ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця

КОЛОНКА РЕДАКТОРАСЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

Основна праця студента – навчання! Воно 
вимагає вміння жити в колективі, організованості, 
дисциплінованості, відповідальності за свої слова та дії, 
чесності,  шанобливості до старших, поваги до товаришів 
і головне – міцні знання та гарні практичні вміння. Такий 
процес вимагає певних зусиль від студентів. Для цього 
потрібне свідоме, цілеспрямоване спрямування зусиль 
на визначену мету. 

Успішна діяльність колективу можлива лише тоді, 
коли кожний відповідально ставиться до покладених на 
нього обов’язків, думає про те, яку користь він принесе 
людям. 

Ось такі вони студентські роки, серйозні й веселі, 
швидкоплинні та незабутні. Зумійте за цей час почерпну-
ти щонайбільше знань, і нехай студентське життя зали-
шиться для Вас лише в добрих спогадах. Нічим не можна 
замінити теплоту і щирість людських взаємин, що буду-
ються на емоціональному відгуку, душевній щедрості та 
взаєморозумінні. 

Варто наголосити, що не тільки стіни стають нам 
рідними там , де ми проводимо багато часу, де проживаємо 
частинку свого життя! 

Люди, саме люди, стають нам рідними у тих місцях.  
Інколи ми маємо звичку забувати вчинки товаришів і ко-
лег, з якими вчилися, працювали пліч-о-пліч.  Але наше 
серце завжди буде пам’ятати емоції, які викликали у нас 
ті чи інші однодумці!

P.S. Майбутнім абітурієнтам: 
Якщо ви готові до цього процесу, тоді чекаємо Вас 

у стінах ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Моя кар’єра
Газета ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 4 (36)
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ВНЗ в тренді

УВАГА!
НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ SHADOWMANAGER

Х

В

Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця й провідна міжнародна ІТ-компанія 
Sigma Software Group уклали угоду про підготовку магі-
стрів за освітньою програмою: «Міжнародний ІТ менедж-
мент». У заході взяли участь: ректор університету, д. е. н, 
професор Пономаренко Володимир Степанович; проректор 
к. е. н. професор Афанасьєв Микола Васильович; д. е. н, про-
фесор, декан факультету Міжнародних економічних відно-
син Шталь Тетяна Валеріївна та директор компанії Sigma 
Software, Дмитро Вартанян. Ця угода дає змогу експертам 
компанії долучитися до розробки магістерської програми, 
що реалізується за концепцією дуальної освіти та поєднує 
навчання та стажування. Відтак фахівці Sigma Software ді-
литимуться власним досвідом у керуванні ІТ-проектами зі 
студентами. Під час презентації програми директор ком-
панії Дмитро Вартанян зазначив: «В IT-сфері є технічна 
складова, а є складова взаємодії з клієнтами, взаємодії зі 
світом. IT-компанії в Україні – чи не найперші, хто приніс 
в країну досвід міжнародного менеджменту. Без розумін-
ня того, як функціонує міжнародний ринок, ви не зможе-
те правильно комуніціювати та будувати процеси». 

Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів, 
гаджетів, різноманітної техніки та електронних при-
строїв. Третє тисячоліття стало періодом постійної ін-
теграції інформаційних систем і технологій в усі сфери 
життєдіяльності людини. Бурхливий розвиток інформа-
тизації суспільства викликав необхідність упроваджен-
ня автоматизованих інформаційних систем управління 
підприємствами. Розвиток інформаційних технологій 
відбувається з такою швидкістю, що відчувається по-
стійний брак фахівців цього профілю. Інформаційні 
системи та технології користуються великим попитом 
на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого 
життя, відіграють значну роль у формуванні реальної 
дійсності, тому поєднання цих двох складових струк-
тур  дають єдине ціле, а саме управління сукупними 
інформаційними ресурсами суспільства. Спеціальність 
«Менеджмент в IT» включає теоретичні основи і прак-
тичні навички в області вирішення питань економіч-
ної діяльності підприємства та організації управління.
Тож сподіватимемося, що нове покоління ІТ-менеджерів 
вчитиметься на успішному досвіді практиків.

В період з 12-16 листопада за участю студентів – пред-
ставників з усіх факультетів, було проведено бізнес-
симуляцію на платформі ShadowManager.

Це практична гра за участю студентів з усіх факультетів, 
проводилась виключно англійською мовою. В рамках гри, 
студенти під керівництвом викладачів вирішували практич-
ні завдання та приймали управлінські рішення, змагаючись 
між собою. Особливістю гри було те, що команди склада-
лися з учасників, які навчаються на різних спеціальностях, 
що дозволило вирішувати задачі бізнес-симуляції з різних 
предметних галузей знань. Всі учасники мали можливість 
отримати сертифікати по завершенню бізнес-симуляції. За-
хід став можливим за сприяння: Асоціації франкофоних 
університетів (AUF) Університету Ліон 2 ім. Люм’єр, Фран-
ція Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця. 16 листопада були підведені підсум-
ки гри та нагороджено команди-переможці.
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ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС
28 вересня 2018 року за ініціативою Представництва ЄС в Україні на базі Харківського національного економічного 

університету  імені Семена Кузнеця було проведено «День Кар’єри ЄС».

Н Модератором заходу виступив Ігор Попов, керівник 
напрямку трудових ресурсів АТ КБ «ПриватБанк», який 
майстерно провів дискусію між студенством та спікерами. 
Під час дискусії панувала атмосфера щирості, принципо-
вості й доброзичливості.

На презентації з елементами тренінгу «Як отримати 
грант на навчання, викладання чи обмін за програмою 
ERASMUS+?» було 40 учасників.

Тренерами були: Дарія Кравченко та Анастасія Хміль, 
учасниці програми ERASMUS+.

Тренінг «Управління кар'єрою: як "знайти" себе у світі 
бізнесу» відвідало 27 студентів.

Тренером виступила Ірина Ільєнко, HR-директор ЕКСІ.
Тренінг «Ефективне будування комунікацій»  відвідало 

45 учасників.
Тренером був Руслан Минак, директор з продажів, 

ЛФС ТАЙМ.
В межах заходу «Дні Кар’єри ЄС» компанії змогли по-

спілкуватись зі студентством, знайти спеціалістів, а сту-
дентська молодь записалась на стажування або співбесіду 
в цих компаніях. У заході приймали участь 40 як місцевих 
роботодавців, так і представників європейських і міжна-
родних компаній та проектів. 

«День Кар’єри ЄС», метою якого є сприяння швид-
кому професійному розвитку молоді задля формування 
європейських цінностей та стандартів життя і подальшо-
го вступу нашої держави до європейського співтовари-
ства, повністю виправдав очікування студентства ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця та ЗВО м. Харкова. Після заходу молоді 
шукачі роботи, кому пощастило знайти вакансію, або 
отримати корисні знання на тренінгу дякували організато-
рам. Після панельної дискусії «Україна: її можливості для 
професійного росту української молоді» учасники зверта-
лися зі словами подяки та побажанням організації таких 
зустрічей і дискусій з представниками бізнесу. Керівники 
бізнесу також залишилися задоволеними.

Від Представництва ЄС в Україні була оголошена По-
дяка за організацію заходу:

Володимиру Пономаренку – Ректору ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, доктору економічних наук, професору, за-
служеному діячу науки і техніки, члену-кореспонденту 
НАПН України.

Вікторії Романюк – координатору Інформаційно-
го центру ЄС в Харкові, завсектору Бібліотеки ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.

Наталії Чеботарьовій – начальнику Відділу працев-
лаштування студентів та взаємодії з бізнес-структурами 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Модератору заходу – Ігорю Попову – керівнику на-
прямку трудових ресурсів АТ КБ «ПриватБанк».

На початку заходу було оголошено привітальне сло-
во Голови Харківської обласної державної адміністра-
ції – Юлії Світличної. В привітанні було відзначено осо-
бливість співпраці з Європейським союзом, прискорення 
інтеграційних процесів в країні, перехід до реалізації 
основних завдань України сьогодні задля забезпечення 
європейських цінностей та впровадження партнерських 
відносин з країнами ЄС. А також зазначено, що проект 
протягом року крокував різними містами України і приєм-
но, що саме в Харківському регіоні на базі інформаційного 
центру Єропейського Союзу в Харківському національно-
му економічному університеті імені  Семена Кузнеця від-
бувається фінальний етап проекту за участі Посла, Голови 
Представництва ЄС в Україні Пана Хюґа Мінґареллі.

Відкрили «Дні Кар’єри ЄС»:
Хюґ Мінґареллі, Посол, Голова Представництва Єв-

ропейського Союзу в Україні;
Володимир Пономаренко, ректор ХНЕУ ім. С. Кузне-

ця, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки, член-кореспондент НАПН України;

Володимир Міненко, директор Харківського обласно-
го центру зайнятості, доктор наук з державного управлін-
ня, заслужений працівник соціальної сфери України.

Студенти та молоді фахівці у рамках «Виставки мож-
ливостей» ознайомилися з вакансіями для працевлашту-
вання молоді в європейських та вітчизняних компаніях, 
програмами продовження навчання та стажування за кор-
доном, а також курсами вивчення європейських мов.

Усі учасники долучились до заходів щодо розвитку на-
вичок, важливих для професійного та кар’єрного зростання:

Виставку-презентацію кар’єрних можливостей відві-
дало 798 студентів та молодих фахівців ЗВО Харкова.

На панельній дискусії «Україна: її можливості для 
професійного росту української молоді» було присутньо 
119 відвідувачів.

Хедлайнерами заходу виступили:
Хюґ Мінґареллі – Посол, Голова Представництва Єв-

ропейського Союзу в Україні;
Володимир Пономаренко – Ректор ХНЕУ ім. С. Куз-

неця, доктор економічних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України;

Наталія Яковлева – представник Team Europe;
Валерій Кандалов – представник Асоціації Приват-

них Роботодавців;
Тарас Данько – кандидат економічних наук, професор 

кафедри ЗЕД та фінансів Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний університет»;

Антон Кравченко – директор Бізнес Сервіс Центру 
ПАТ «САН ІнБев Україна;

Євген Храмцов – менеджер освітніх програм Ерам 
Systems Україна.

Міжнародне співробітництво
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Університет сьогодні

25 листопада відбувся наймасштабнішій захід сезо-
ну – «Перлина ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2018».

Головною місією свята є прищеплення естетики 
у сфері культури, мистецтва та моди, формування смаку 
в суспільстві. Цього року позмагатись за першість вияви-
ли бажання 10 студенток, які вступили до бою за титул 
«найкрасивішої та найталановитішої», демонструючи 
при цьому не лише свої таланти і красу, але й рівень інте-
лектуального розвитку.

Захід пройшов у клубі «Місто» та зібрав багато гля-
дачів, які прийшли підтримати наших красунь. Приємно 
відзначити, що свято краси було феєричним, яскравим та 
мало напрочуд теплу атмосферу.

Конкурс включав в себе декілька етапів, серед яких: «ві-
зитка» кожної учасниці, другий вихід у стилізованих обра-
зах, конкурс, де красуні могли проявити свої інтелектуальні 
здібності, та на завершення демонстрація вечірніх суконь.

Після закінчення конкурсної програми, журі, радячись, 
оголосило остаточне рішення, у якому стало відомо, що:
Міс Перлина ХНЕУ – Дарина Кравцова

І віце – міс – Джахана Мамедова
ІІ віце – міс – Катерина Ганшина
Міс глядацьких симпатій – Катерина Золотєй

Усі учасниці були нагороджені цінними та пам’ятними 
подарунками від спонсорів конкурсу. Висловлюємо вели-
ку подяку партнерам та спонсорам свята:
  Бізнес центр «ІНЖЕК»
  КРЦ «Міsто»
  ППОС ім. С. Кузнеця
  Весільні сукні від весільного бутику «SonataLux»
  Фірмовий магазин одягу для дому та сну 

ТМ «MiaNaGreen»
  Медіа партнер «Geometriya»
  Салон краси «Тоma»
  СБ «Еліта Нації»
  Сурая Отузова – стиліст та візажист
  Студія краси Юлії Новосьолової «YouNova»
  Мережа ресторанів «Мафія» і «Якіторія»
  СК «Бушидо – Харків»
  «Nissa Lounge»

«ПЕРЛИНА ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ – 2018»
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25 вересня Міністр освіти і науки України Лілія Гри-
невич перебувала із робочим візитом на Харківщині, та 
відвідала Харківський національний економічний уні-
верситет імені Семена Кузнеця. Відтак відбулась жвава 
дискусія-діалог у форматі запитання – відповідь зі студен-
тами та професорсько – викладацьким колективом.

Лілія Гриневич розповіла про ініціативи Міністерства 
освіти і науки у напрямку освітніх реформ в Україні, про 
основні положення нового Закону України «Про освіту», 
анонсувала внесення змін до закону «Про вищу освіту». 
Питання, які піднімалися під час зустрічі, стосувались 

найбільш актуальних тем сьогодення: розвитку дуальної 
освіти, важливості підвищення рівня освітньої галузі, ви-
ховання належної поваги студентів до свого фаху, покра-
щення студентського побуту. Міністр зауважила, що вирі-
шувати економічні питання розвитку освіти мають фахів-
ці, а тому доцільно, аби вирішенням проблем цієї галузі 
займалися відповідні спеціалісти. Лілія Гриневич наголо-
сила, що й в подальшому має намір підтримувати новітні 
розробки та інноваційні напрямки ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 
обговорила подальші можливості реалізації спільних осві-
тянських проблем та їх практичне впровадження.

ВІЗИТ МІНІСТРА ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ Л. ГРИНЕВИЧ

ВНЗ в тренді
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ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ – 
НОВИЙ ЕТАП СПІВРОБІТНИЦТВА З ПОЛЬСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

ЗЗ метою поширення досвіду в сфері економічної освіти 
та науки, в партнерстві з університетами Польщі і за під-
тримки органів влади та Генерального Консульства Респу-
бліки Польща в Харківському національному економічно-
му університеті імені Семена Кузнеця 12 жовтня відкрито 
Центр українсько-польських академічних обмінів. Урочис-
тості з нагоди відкриття центру відвідали почесні гості: 
Генеральний Консул Республіки Польща у Харкові Януш 
Яблонський; заступник голови ХОДА Анатолій Валерійо-
вич Бабічев; перший віце-президент – виконавчий дирек-
тор Асоціації органів місцевого самоврядування, депутат 
Харківської Обласної Ради Микола Ілліч Тітов; директор 
департаменту науки і освіти ХОДА Лариса Георгіївна Кар-
пова; голова делегації Університету Миколая Коперніка 
(Торунь) проф. Роберт Карашевський; голова делегації 
Академії Суспільних Наук (Краків) проф. Моніка Яворська.

Створенню українсько-польського центру в нашому 
університеті передувала багаторічна історія співпраці 
з польськими партнерами. Перші студенти з Польщі на-
вчалися у Харківському інженерно-економічному універ-
ситеті ще у 1955 році. В теперішній час університет співп-
рацює з понад 10 університетами Польщі, викладачі та 
студенти мають можливість приймати участь у програмах 
академічної мобільності, що фінансуються Європейським 
Союзом, а також науковими і освітніми установами Поль-
щі, проводять дослідження та готують спільні публікації. 
З дев’яти спільних міжнародних програм три реалізується 
саме з польськими університетами. 

Діяльність Центру українсько-польських академіч-
них обмінів зосереджено на реалізації наступних цілей: 
встановлення і розвиток плідних академічних зв’язків 
університету з освітніми, науковими та культурними за-
кладами Республіки Польщі; розробка єдиних стандартів 
підготовки спільних програм; сприяння розвитку зв’язків 

між підприємницькими структурами України і Польщі; 
ініціювання та підтримка спільних проектів в галузі роз-
витку освіти та академічних обмінів; сприяння розробці 
і впровадженню взаємовигідних практично орієнтованих 
проектів у різних галузях науки і техніки, суспільного, 
економічного та культурного розвитку; здійснення погли-
бленої мовної підготовки студентів, викладачів та інших 
представників академічних кіл для подальшої реалізації 
спільних проектів з польськими партнерами.

Зокрема, в університеті розпочали роботу курси поль-
ської мови для учасників програм академічних обмінів. 

13 листопада 2018 року за сприяння і на запрошення 
Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові 
відбулась зустріч з делегацією Національного агентства 
академічних обмінів (м. Варшава), а також представ-
никами понад 20 закладів вищої освіти з Польщі. Захід 
відбувся за участі Консула Генерального консульства 
Республіка Польща в Харкові Яна Здановського, керів-
ників польсько-українських організацій та академічних 
польсько-українських центрів Харкова. Учасники зустрі-
чі ознайомились з можливостями наукового і освітнього 
співробітництва з освітніми установами Польщі, зокрема, 
створенню програм подвійних дипломів і стажувань ви-
кладачів і студентів. В свою чергу представники поль-
ських університетів отримали інформаційні матеріали про 
наш університет та запрошення на конференції, що про-
водитимуться в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Символічним стало те, що Центр українсько-польських 
академічних обмінів відкрито напередодні 100-річчя від-
новлення Незалежності Польщі. 

Василик Сергій Костянтинович – 
начальник відділу міжнародних зв’язків

E-mail: sergii.vasylyk@hneu.net

Міжнародне співробітництво
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ВНЗ в тренді

СТУДЕНТКА ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ УЧАСНИЦЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІСТОРИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «EUSTORY NEXT GENERATION SUMMIT 2018: 

MAKING PEACE IN HISTORY»

ТУРНІР З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

ВВпродовж 14 - 19 листопада у м. Берлін, Німеччина, 
відбулася загально європейська історична конференція 
«Eustory Next Generation Summit 2018: Making Peace in 
History»

На конференції були присутні 120 учасників (студен-
ти, школярі, викладачі та молодь) з понад 26 країн світу. 
Одна з головних тем цьогорічного саміту – «Як роззбро-
їти історію та зробити її інструментом діалогу». Украї-
ну на міжнародній конференції представляла делегація 
з 8 осіб, учасницею якої була Анастасія Хміль, студент-
ка 3 курсу спеціальності «Видавництво та поліграфія» 
Харківського національного економічного університету 
ім. С. Кузнеця. Анастасія, мала змогу представити корот-

10 листопада 2018 року відбувся другий етап Від-
критого турніру з фінансової грамотності на кубок Го-
лови Харківської обласної адміністрації (в Категорії – 
Університети, академії, інститути).

Організаційним комітетом Турніру KharkivFin Cup-
2018 підведені підсумки.

За результатами командних змагань серед 10 команд-
представників закладів вищої освіти, які пройшли до 
другого етапу турніру, команда «Фінансової грамотнос-
ті» фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця (спе-
ціалізація «Банківська справа») зайняла друге командне 
місце (тренер команди – к. е. н., доцент Азізова Катери-
на Михайлівна).

До складу журі Турніру входить представник ка-
федри банківської справи ХНЕУім.С.Кузнеця – д. е. н., 
професор Вовк Вікторія Яківна.

Вітаємо переможців другого етапу турніру і ліде-
рів змагань!

У фіналі Відкритого турніру KharkivFin Cup-2018 ко-
мандам буде необхідно продемонструвати практичні 
навички з управління фінансами віртуальної компанії, 
створеної на платформі Virtonomica! Бажаємо успіхів 
команді «Фінансової грамотності» і тренеру у конку-
рентній боротьбі на шляху до Перемоги!

кий опис книги «(Не) дитячий погляд на війну» та ство-
рені в ній власні ілюстрації та макетування.

Під час тижневої роботи на саміті, учасники були 
поділені на групи за темами, в яких вони розбирали іс-
торичні події, мали змогу відвідати історичні пам’ятки 
Берліну, розглядали методи презентації власної пошуко-
вої роботи, проводили обговорення та інсталяції історич-
них подій. Окрім цього учасники мали змогу завітати на 
екскурсію до Буденстагу. Підсумком роботи понад сотні 
учасників склали презентації 7 команд саміту. Під час 
презентацій українська делегація розповідала про кон-
флікт на Сході України презентуючи власну пошукову 
роботу, творчі роботи – відео, створені 3Dмоделі мону-
ментів, міні-спектаклі тощо.
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Г

Дізнайся більше

Голодомор – явище багатогранне, щоб осягнути його – 
українцям і світовій спільноті недостатньо лише пам’ятати 
про 1932-1933 роки. Слово «Голодомор» означає масове 
вбивство – мор голодом, від якого не було порятунку. Цим 
словом українці називають свою Національну катастрофу 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ГОЛОД ОМОР 1932-1933 РОКИ»

ПРОЕКТ ERASMUS+ FABLAB В РИМІ

та геноцид 1932-1933 рр. Без фактів немає аргументів, без 
знання немає розуміння, без дискусії немає істини.

27 листопада у стінах ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбулося 
відкрите заняття к.і.н., доц.  Свинаренко Н. О. –  круглий 
стіл «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні». Студенти 
презентували власноруч написані плакати, присвячені 
вказаній тематиці,  та захищали їх. Студентка  І кур-
су факультету МіМ  Багрич Оксана прочитала про Го-
лодомор  вірш власного авторства. Гарні презентації та 
виступи підготували студенти:  Сичова Вероніка (І курс, 
фінансовий факультет, наук. кер. доц.  Добрунова Л. Е.), 
Герасименко Дарія (І курс,  факультет МіМ, наук. кер. 
доц.  Свинаренко Н. О.),  Капінус  Максим (І курс, фа-
культет МіМ, наук. кер. доц.  Свинаренко Н. О.). Перед 
студентами виголосила  урочисту промову заслужений 
діяч мистецтв України, відома Харківська поетеса та 
громадський діяч Н.  Виноградська.

ППроект ERASMUS+ FabLab «Створення мережі та 
інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного 
підприємництва на платформі фаблабів» увійшов до скла-
ду 20 проектів ERASMUS+ з розвитку потенціалу вищої 
освіти, які будуть представлені 12-13 грудня 2018 року 
в Римі на щорічній конференції «Зміцнення потенціалу ре-
форм у вищій освіті: вплив міжнародних проектів спільного 
впровадження» експертів з питань реформування вищої 
освіти  Європейського Виконавчого агентства з питань 
освіти, аудіовізуальної діяльності та культури (EACEA).

ERASMUS+ FabLab, національним координатором яко-
го є Харків ський національний економічний університет 
ім. С. Кузнеця, був обраний для демонстрації гарного 
поєднання теми, завдань, структури учасників проекту.

Метою заходу є вивчення того, як спільні проек-
ти з розбудови потенціалу вищої освіти можуть мати 
структурні впливи для закладів вищої освіти, а також 
національної політики в галузі освіти.

FabLab ХНЕУ ім. С. Кузнеця обладнано відповідно 
до вимог світової асоціації Fab Foundation наборами 
і конструкторами Arduino, платами Raspberry і датчика-
ми для IoT, 3D принтерами, лазерним і фрезерним вер-
статами з числовим програмним управлінням (ЧПУ), 3D 
сканером.

FabLab ХНЕУ ім. С. Кузнеця відкрито для школярів, 
студентів і молоді, що мають ідеї, які можливо реалізувати 
на обладнанні FabLab.

Інноваційний центр цифрових технологій FabLab ХНЕУ ім. С. Кузнеця створений для:
  взаємодії університету та промислових підприємств;
  стимулювання молодіжного підприємництва;
  підвищення якості підготовки фахівців;
  навчання школярів, студентів, аспірантів та творчої молоді Харкова основам 

мікроелектроніки, робототехніки, цифрового прототипування, 3D моделювання, 3D дру-
ку, використання лазерного обладнання та ЧПУ-верстатів.
  підвищення кваліфікації (або отримання нових компетенцій) викладачів в області роз-

робки Internet of Things (IoТ), 3D моделювання, 3D друку і цифрового прототипування.
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НАШІ МОЛОДІ ПІДПРИЄМЦІ – 
ГОРДІСТЬ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Ксенія КОТЛЯРЕВСЬКА – 
Керівник групи кадрового діловодства 
та заробітної плати ПАТ «САН ІНБЕВ 
УКРАЇНА».
Спеціальність – «Управління персоналом 
і економіка праці», 2014

Аліна СУХОВА – 
Відіограф, фотограф
Засновник ТМ «Alina Sukhova».
Спеціальність – «Маркетинг», 2017

Ірина БЕСАРАБ – 
Marketing Manager. Fiber Міжнародна 
корпорація «Highway Finland Oy».
Спеціальність – «Маркетинг», 2018

Анна СТЕПАНЕНКО – 
Finance Analyst General Ledger оf Philip 
Morris International Service Center Europe
Спеціальність – «Облік і аудит».
Спеціалізація – «Аналітичне забезпечення 
бізнес-процесів», 2017

Валерія МАГИДОВА – 
Аналітик з планування виробництва Філіп 
Морріс Україна.
Спеціальність – «Управління фінансово-
економічною безпекою», 2017

Євгеній ДЕЙНЕКО – 
Аудитор в аудиторській фірмі «Гравіс».
Спеціальність – «Облік і аудит», 2008

Світлана МАКУХА – 
керівник філії в Україні, керівник 
економічного департаменту корпорації 
Fineline Global.
Фінансовий факультет. 
Cпеціальність – «Фінанси».

Тетяна ОМЕЛЬЧЕНКО – 
Член спілки журналістів України,
продюсер студії відео продакшн 
«GoBack Media».
Спеціальність – «Менеджмент 
організацій», 2007

Гарик СЕДЛОКОВ – 
Business development executive. Bechtle AG 
Bechtle AG is the largest IT system house in 
Germany with 70 locations in the D-A-CH region 
and trading companies in 14 European countries.
Фінансовий факультет. 
Cпеціальність – «Фінанси».

Олександр ПЛЕТНЬОВ – 
Генеральний директор, JCash, ex 
marketing-manager Google Україна,
Спеціальність «Економіка підприємства»
Спеціалізація – «Менеджмент проектів 
та консалтинг», 2010

Сергій РУДАК – 
Anheuser-Busch InBev SA/NV People PPM 
manager Europe.
Фінансовий факультет. 
Cпеціальність – «Фінанси».

Юрій ТРАЧУК – 
Засновник СК «Бушидо-Харків».
Спеціалізація – «Медіа-комунікації», 2018

Віталій ШУШУРА – 
Applications Engineer
TGW Chsina Ltd. Co (Китай).
Спціальність – «Менеджмент інноваційної 
діяльності», 2016




