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День відкритих дверей – це вже традиція ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця, яку дуже люблять студенти й абітурієн-
ти. Цього року на день відкритих дверей до нас завітали 
вступники з багатьох регіонів України.

Спочатку одинадцятикласники пройшли реєстрацію 
у холі університету, а потім відправилися на екскурсію 
навчальним закладом.

Професерсько-викладацький склад разом із найкра-
щими студентами розповіли молоді про особливості на-
вчання у нашому виші, перспективи працевлаштування і 
звичайно про умови вступу на кожну спеціальність. Оди-

надцятикласники відвідали сучасні аудиторії,  побачили 
потужну матеріально-технічну базу і високо оцінили мо-
дерний інтер’єр.

Під час спілкування з майбутніми першокурсниками 
ректор університету Пономаренко Володимир Степано-
вич зосередив увагу на важливості вищої освіти та на 
постійному розвитку: «Вступ до вищого навчального за-
кладу – це перший крок на життєвому шляху. Сьогодні 
повністю реалізувати себе може людина, яка має якісну 
професійну освіту. Ваш успіх починається з вибору про-
фесії. Будьте наполегливими , ваша доля – у ваших ру-
ках!».

Наприкінці маленької подорожі університетом, фото-
графуючись біля вишу, абітурієнти захоплено ділилися 
враженнями й планами на майбутнє.

 «Мені дуже сподобалося! Виступи викладачів були 
інформативними, вони дали чіткі відповіді на питання, 
що цікавили, і допомогли розібратися з усіма нюансами 
вступної кампанії», – поділилася враженнями майбут-
ня випускниця міської гімназії №83 – Вікторія Губська. 
Вона мріє освоїти професію фахівця з міжнародних від-
носин: «Я хочу завжди бути у вирі подій, проявляти себе 
як справжній фахівець, а університет надає усі можли-
вості для цього. Після візиту до ХНЕУ ім. С. Кузнеця ви-
рішила, що буду вступати саме до цього вишу».

день відКритиХ дверей У ХнеУ ім. С. КУзнеця

З 4 по 8 листопада співробітники нашого університету брали участь 
у заходах міжнародного інформаційного тижня програми ЄС Еразмус+ у 
м.Київ, організованого Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно 
з Міністерством освіти і науки України за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.

У рамках цього заходу відбулось нагородження лідерів серед 
українських ЗВО за напрямами Програми ЄС Еразмус+. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця було відзначено у номінації ТОП-3 університетів 
України в категорії проєктів «Розвиток потенціалу вищої освіти».

23 жовтня 2019 року відбувся візит заступника мера з 
питань місцевої демократії пані Наталі Лаваллард та пані 
Анаіс Фабвре, проектного менеджеру-«Ам’єн для молоді» 
(м. Ам’єн,Франція).

В ході зустрічі із ректором університету 
проф. В. С. Пономаренком було обговорено питання 
просування франкофонії та французької мови на універ-
ситетському та регіональному рівнях, майбутня співпраця 
та можливості участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця у за-
ходах, що відбудуться в м. Ам’єн, який обрано «Молодіж-
ною столицею Європи в 2020 році».

Гості відвідали центр Університетської успішності, 
Французький клуб, Інформаційний центр ЄС.

В ході візиту відбулась презентація можливостей на-
вчання французькою мовою в нашому університеті, по-
двійні магістерські дипломи, викладання французькою 
мовою нелінгвістичних предметів та курсів викладачами-
франкофонами, успішне проведення декількох Літніх 
шкіл на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для студентів Універси-
тету Ліон-2 ім. Люм`єр, дня Французької культури в Хар-
кові та інше.

францУзьКа делегація
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Освіта – не запорука щастя, але вона, безумовно, 
може бути ключем до багатьох речей, які допомага-
ють зробити людину щасливішою. Цікава робота, хо-
роша соціальна репутація, безпечне майбутнє і ста-
більне життя – ось лише кілька з багатьох переваг 
освіченої людини. Якщо ми хочемо, щоб наш сучас-
ний світ був чесним і справедливим місцем, де кожен 
має рівні можливості, освіта – це те, що нам потріб-
но в першу чергу. Яка ваша мрія, ваша мета в житті? 
Ви хочете стати багатим? Хочете бути популярним? 
Дуже успішною людиною, яку поважають оточуючі? 
Ключ до всього цього – освіта. Це те, що допоможе 
реалізувати всі ваші мрії.

Вища освіта - не мета, а засіб. Засіб, який допо-
може  студентам побачити і відкрити десятки і сотні 
вікон можливостей у обраній сфері. Всі ці можливос-
ті не просто існують, а й дуже сильно впливають на 
наше життя. Але як саме вони вплинуть в кожному 
окремому випадку, вирішувати тільки нам.

Як було сказано американським журналістом Сід-
ні Дж.Харрісом: “Загальна мета освіти полягає в тому, 
щоб перетворити дзеркала в вікна”.  
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зво в тренді

Першого грудня завершився IC Night Hackathon 2019 | 
KhNUE, хочемо поділитися інформацією, як пройшли два 
дні цього мега-хакатону!

Мета проведення.
У цьому році спільнота MSP (Microsoft Student Partner) 

за підтримки Microsoft та Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, долуча-
ється до популяризації Imagine Cup серед молоді, а саме 
студентів різних університетів.

IC (Imagine Cup) - міжнародний технологічний кон-
курс серед студентів та старшокласників, що проводить-
ся за підтримки Microsoft та інших високотехнологічних 
компаній. У цьому році перший етап конкурсу закінчуєть-
ся 15 грудня цього року, тому під час проведення хакатону 
учасники мали шанс реалізувати свою ідею та спробувати 
себе у конкурсі.

Результати або як це було.
Все почалося з вітальної кави, під час якої учасники 

познайомилися один з одним та налаштувалися на про-
дуктивні 24+ години хакатону. Зібравшись вранці коман-
ди мали можливість отримати корисні лекції по кожній 
категорії, а саме:

Категорія Azure for Business: лекція від Онищенко 
Сергія «Intro in Azure»

Категорія AI & MobileDev: лекція від Онищенко Сер-
гія «Fast mobile development with Xamarin»

Big Data: лекція від Знахура Сергія, доцента кафе-
дри ІС, кандидата економічних наук, доктора філософії 
(Ph.D.), доцента «ML в несколько строк или как сделать 
свой проект на выходных»

Потім було відведено деякий час щоб команди гарно 
обдумали ідеї та приступили до їх реалізації. Далі був 
обід, після якого почався другий етап хакатону, робота над 
своїми ідеями. Працювали багато, більше 20 годин. Тому 
вночі був відпочинок, смакували піцою та переглядали 
мультсеріал (дуже крутий проміжок часу був). Після про-
довжили працювати та насолоджуватися музикою.

Останніми етапами були розробка презентацій, пред-
ставлення своїх проектів та нагородження.

Загалом було 32 учасника. Команди складалися з 
трьох, двох або навіть одного чоловіка. В цілому було 11 
команд (нажаль одна не змогла прийняти участь), серед 
яких було відмічено чотири, які гарно себе показали.

Команда «GameOn» Харківського національного уні-
верситету радіоелектроніки представила рішення, яке до-
помогає знаходити вільні місця для паркування автомобі-
ля за допомогою Azure Cognitive Services (Custom Vision 
Service).

Склад команди:
Щербина Денис
Костенко Ілья
Кібірєв Денис

Команда «Shcherbethoven» Харківського національ-
ного економічного університету імені Семена Кузнеця 
представила IoT рішення, а саме платформу, яка отримує 
інформацію з датчиків, завантажує її до хмари Azure та 
візуалізує її.

Склад команди:
Жовтобрюх Дмитро
Команда «Memes & punk rock» Харківського націо-

нального університету радіоелектроніки представила рі-
шення, яке виявляє фейкові аккаунти в Instagram.

Склад команди:
Кожушко Данило
Юхименко Валентин
Титаренко Степан
Команда «Lorem Ipsum» Харківського національного 

університету радіоелектроніки представила рішення, яке 
дозволяє отримувати формулу по якій можна зібрати Ку-
бик Рубика.

Склад команди:
Губський Ігор
Близниченко Олександр
Канцемал Антон
Партнери та подяки.

Як уже було згадано хакатон проводився за підтримки 
Microsoft. Інформаційну підтримку забезпечив Департа-
мент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради. Локацію, технічне забезпечення та організаційні мо-
менти взяв на себе Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, а саме декан факультету 
Економічної інформатики Коц Григорій Павлович, заступ-
ник декана з виховної роботи Бринза Наталя Олександрів-
на та доцент кафедри ІС Знахур Сергій Вікторович.

Окремо дякуємо учасникам, ви круті
Підсумовуючи та отримавши вже деякі фідбеки подія 

присвячена Imagine Cup вдалася на 200%. Всі хто при-
ймав участь вже чекають на наступний хакатон та хочуть 
щоб наступного разу було більше команд/учасників для 
розширення свого кола друзів та обміном знаннями. Адже 
крім отриманого досвіду, кожен отримав нових друзів та 
корисні зв’язки.
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Панельна диСКУСія 
«КорПоративна Соціальна відПовідальніСть»

з абітурієнта в студенти

6 грудня в ХНЕУ ім. С. Кузнеця в рамках Дня сталого 
розвитку відбулась панельна дискусія “Корпоративна со-
ціальна відповідальність”. Представники освіти та бізне-
су зібрались з метою обговорення питань захисту довкіл-
ля, безпечного існування,відповідального споживання та 
толерантних відносин у суспільстві.

День сталого розвитку відкрив ректор ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця Володимир Степанович Пономаренко та 
вручив представникам компаній-учасників і партнерам 
університету подяки за активну участь у спільних заходах 
протягом року.

Спікерами виступили Сергій Василик, доцент кафе-
дри менеджменту і бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Ми-
хайло Теслевич, менеджер із логістики ABInbev Efes та 
Олександр Коломоєць, заступник керуючого магазином з 
контролю управління та людських ресурсів Auchan Retail 

Україна. Вони розповіли присутнім про загальні засади 
корпоративної соціальної відповідальності, як саме на 
практиці реалізуються цілі сталого розвитку, про досвід 
та проекти у компаніях, а після виступів відповіли на пи-
тання та взяли участь у обговоренні підсумків зустрічі.

Частиною Дня сталого розвитку стала зустріч зі сту-
дентами Харківського державного автотранспортного 
коледжу, які познайомились з програмами Erasmus+, при-
йняли участь у панельній дискусії, а також була проведена 
профорієнтаційна робота.

День сталого розвитку відбувся за ініціативою Лабо-
раторії кар’єри та підтримки ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
Учасники заходу - підприємці, представники компаній, 
організацій та проектів: Auchan Retail Україна, ABInbev 
Efes, “Сільпо”, Nowy Styl Group, “Робота в Харкові”, “Сніг 
на голову”, Фонд “Відрождення”, Канал “3Н” та інші.

Студенти кафедри запросили любительку подорожей 
провести відкриту лекцію у ХНЕУ ім. Семена Кузнеця. 
Вона любить усі свої професії, але про дещо каже окремо: 
«Туризм — це просто моя душа. Я прямо літаю».

Викладач іноземних мов, маркетолог, мотиваційний 
спікер, керівник туристичного клубу, громадська активіст-
ка, щира любителька подорожей. Це цілком могли б бути 
шість різних людей, але Олена Романенко одна. І на візку.

«Навіщо мені ноги, якщо у мене є крила?», — вважає 
Олена та обирає для подорожі нову країну.

Для життя радить Іспанію, а для відпочинку — Дубаї, 
Кіпр і Тайланд. «Ще коли я не відправилася до якоїсь кра-
їни, мене цікавить, як я там буду пересуватися. Все-таки 
вибір країни, як і вибір закладу, до якого я піду, це все від-
штовхується від доступності», — наголошує Олена. Після 
достатньо тривалої оповіді про кожну відвідану місцину 
на спікерку посипалися питання від студентів та викла-
дачів. Цікавило все — від порад щодо самомотивації до 
рівня зручності Харкова для людей на візках.

«Мені подобається такий підхід: уяви, що ти помер та 

дивишся на свої похорони. Що б ти хотів почути? “Ну, не-
погана людина”. Мене таке точно не задовольнить. Я хочу 
зробити максимум, все те, що від мене залежить. Насправ-
ді в світі безмежна кількість джерел щастя», — підкрес-
лює Олена.

Не витрачай дарма гроші на «чорну п’ятницю», ра-
дить спікерка, — обери цікаву подорож або корисний курс 
з маркетингу.

«тУризм — це ПроСто моя дУша».
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«Перлина ХнеУ ім. С. КУзнеця 2019»

14 листопада у клубі «Місто» відбулося грандіозне 
шоу  «Перлина ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2019». За титул і 
корону змагалися  12 неймовірно красивих дівчат нашого 
університету, які вразили  не тільки зовнішніми даними, 
але й талантами. Основною метою конкурсу було визна-
чення найгарнішої студентки але  сьогодні бути просто 
красивою вже недостатньо. Аби добитися чогось біль-
шого в житті, окрім луку в Instagram, потрібно бути ро-
зумною, освіченою та соціально-відповідальною. Під час 
конкурсу учасниці показали свою висококваліфіковану 
підготовку, жагу до перемоги та подарували шалене ви-
довищне, феєричне шоу. Саме тому, це не просто конкурс 
краси, а краси особистості. Абсолютно всі учасниці кон-
курсу отримали спеціальні призи від наших спонсорів. 

Альона Луценко з факультету ЕП, яка стала пере-
можницею та здобула звання «Перлина ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця», отримала спеціальний подарунок від 
болгарських партнерів нашого університету, компанії 
«Tural» – подорож до чарівної Болгарії на 1 тиждень. 
Першою віце Міс стала Вікторія Ткач – факультет МіМ 
Другою віце Міс стала Анастасія Ромась – факультет МЕВ 
Міс глядацьких симпатій здобула Валерія Семенюк –  
факультет КіМБ, а міс Інстаграм стала Дар‘я Мішина – 
факультет ЕП

Дякуємо всім, хто долучився до організації цього свя-
та, вітаємо переможницю і кожну учасницю конкурсу. Ба-
жаємо підкоряти нові вершини,  постійно розвивати себе 
у різних сферах й надалі прославляти свій університет!

студентське життя
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«міСтер ХнеУ ім. С. КУзнеця - 2019»

студентське життя

17 жовтня у клубі «Місто» пройшов конкурс 
«Містер ХНЕУ ім. С. Кузнеця - 2019». У залі – шалені 
вболівальники, на сцені – молоді, драйвові, розумні, 
креативні та талановиті учасники.

Участь у змаганні взяли дванадцять хлопців з різних 
факультетів вишу. Їх задачою було  вразити своїми ви-
ступами почесне журі та довести своїм вболівальникам, 
що саме вони достойні таких титулів. Подібні конкурси 
дають неабиякий старт для розвитку, дають можливість 
спробувати себе на сцені в різних ролях, переступити 
ту грань боязкості та опанувати себе. Тематичні висту-
пи, дотепні жарти, драйвові танці, пісні та хвилюючі 
вірші: все це лунало зі сцени під час конкурсу. Серед 
критеріїв, за якими оцінювали претендентів на перемо-
гу – вміння вести себе на сцені, акторська майстерність 
та, звичайно, талант. Безсумнівно,  кожен з учасників 

був неперевершеним, але Містером міг стати лише 
один.

Вітаємо наших мужніх переможців:
Звання «Містер ХНЕУ ім. С. Кузнеця-2019» отри-

мав – Микита Нікулін, студент факультета менеджменту 
і маркетингу.

Перший Віце Містер ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Юніс 
Асадов, факультет підготовки іноземних громадян.

Другий Віце Містер ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Марат 
Мадатов, студент факультету економіки і права.

Містер Instagram – Євген Пономарьов, студент 
фінансового факультету.

Містер глядацьких симпатій - Дмитро Денисенко, 
студент факультету економічної інформатики.

Дякуємо,  всім спонсорам, організаторам і самим 
конкурсантам за чудовий захід.
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леКція регіонального диреКтора 
ПрофеСора магді атталі (BhMS) 

«яК ПобУдУвати УСПішнУ міжнароднУ Кар’єрУ»

11 листопада 2019 року під час свого візиту до універ-
ситету професор швейцарської Школи бізнесу та готель-
ного менеджменту (BHMS) – Магді Атталі (м. Люцерн) 
поділився досвідом у сфері будування кар’єри та якісно-
го підходу до вибору майбутнього місця роботи із понад  
100 студентами нашого університету.

Студентів зацікавив нестандартний формат та можли-
вість отримати інформацію від європейського спеціаліста.

Також заходом було передбачено ознайомити учас-
ників із швейцарським навчальним закладом Business & 
Hotel Management School: можливостями для його студен-
тів та випускників.

Наприкінці зустрічі учасники заходу отримали відпо-
віді на запитання та консультацію пана Магді Атталі щодо 
багатьох аспектів сучасної кар’єри у ЄС.

міжнародне співробітництво

На осінніх шкільних канікулах з 28-31 жовтня, Харків-
ський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця за підтримки Університетської агенції франкомов-
них країн (Agence universitaire de la Francophonie (AUF)) 
провів «Осінню франкомовну школу», у який взяли участь 
школярі 9-11 класів зі всієї України.

Під час «Осінньої франкомовної школи» учні мали 
можливість: подивитись спеціально створені економічні 
мультфільми французькою мовою, надалі мультфільми до-
ступні для перегляду усім, хто вивчає французьку мову та 
економіку на каналі ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, прогуля-
тись містом та послухати історичну екскурсію французь-
кою мовою, відвідати майстер класи з вивчення французь-

кої мови та розвитку комунікативних навичок, відвідати 
місто професій «Франсильванію» де на свій вибір, опану-
вати професію, яка їм подобається.

В рамках проведення року французької мови в Украї-
ні ХНЕУ ім. Семена Кузнеця проводить серію заходів, що 
сприяють популяризації вивчення французької мови, а та-
кож має ряд програм подвійних дипломів з французькими 
університетами Ліон-2 ім. братів Люмьер та Університетом 
Монпельє (Франція), реалізується ряд проектів мобільнос-
ті студентів в рамках грантів, викладачі з французьких уні-
верситетів викладають у ХНЕУ ім. С. Кузнеця та ведуться 
спільні дослідження.

оСіння франКомовна шКола
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міжнародне співробітництво

24 октября 2019 года наш университет посетила деле-
гация Ассоциации выпускников Харьковских универси-
тетов Королевства Марокко.

25 выпускников прошлых лет ведущих высших 
учебных заведений нашего города встретились с гостями 
мероприятия, которыми стали Почетный консул в городе 
Маракеш Мохамед Эль Идрисси, представители Совета 
проректоров по международной деятельности и Ассоци-
ации выпускников.

Целью мероприятия стало повышение имиджа уни-
верситетов Харькова среди марокканских абитуриен-

тов, установление сотрудничества между Ассоциацией 
выпускников и Советом проректоров.

Обсуждались насущные проблемы и вопросы адап-
тации, контроля и усиленной координации студентов, 
которые возникают перед ними в период обучения в 
Украине.

Также гости посетили современный мароккан-
ский центр, функционирующий на базе университета 
с 2018 года который является связующим звеном со 
всеми студентами из Марокко, которые учатся в нашем  
городе.

ХнЭУ им.С. КУзнеца ПриветСтвовал аССоциацию 
выПУСКниКов ХарьКовСКиХ УниверСитетов из мароККо
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Півфінал ПершоСті СвітУ з ПрограмУвання

18 – 19 жовтня 2019 року одночасно в двох країнах – в 
Румунії (м. Бухарест) та в Україні (м.Вінниця) було про-
ведено півфінал Першості світу з програмування ICPC у 
Південно-східному Європейському регіоні (SouthEastern 
European Regional Contest), в якому взяли участь 100 
кращих команд з одинадцяти європейських країн (Ру-
мунії, Болгарії, Сербії, Туреччини, Македонії, Молдови, 
Чорногорії, Греції, Кіпру, Ізраїлю та України). Чемпіонат 
світу з програмування ACM ICPC (International Collegiate 
Programming Contest) є найпрестижнішим змаганням з 
програмування серед провідних університетів усього сві-
ту.

Подолавши кілька відбіркових етапів право представ-
ляти Україну на змаганнях такого високого рівня виборо-
ли кращі команди з провідних університетів нашої країни 

і серед них – дві команди Харківського національного еко-
номічного університету імені Семена Кузнеця.

Для українських команд ці змагання одночасно були 
також фіналом Всеукраїнської студентської командної 
олімпіади з програмування. За результатами змагань наші 
студенти впевнено перемогли у групі економічних універ-
ситетів, посівши перше та третє місця.

Перше місце виборола команда студентів другого кур-
су факультету економічної інформатики у складі Ковален-
ко Юрій, Тимошевський Данило, Казаков Гліб.

Третє місце посіла команда студентів першого курсу 
у складі Євтушенко Богдан, Матяш Денис, Таланцев Ми-
хайло.

Тренер обох команд – професор кафедри інформацій-
них систем Щербаков Олександр Всеволодович.

міжнародне співробітництво
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НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

історична довідка

Основою наукової теорії Адама Сміта було прагнення 
поглянути на людину з трьох сторін: 

з позицій етики та моральності, 
з громадських і державних позицій,
з економічних позицій.
Надзвичайну популярність Сміт здобув у 1776 році 

після публікації праці «Дослідження про природу і при-
чини багатства народів», в якій у деталях описує наслід-
ки економічної волі. У книзі обговорено такі концепції 
як laissez-faire , роль егоїзму, поділ праці, функції рин-
ку і міжнародне значення вільної економіки. «Багатство 
народів» відкрило економіку як науку, сформулювавши 
доктрину вільного підприємництва. Сміт виклав інтелек-
туальну систему, що пояснила роботу вільного ринку і 
дотепер є основою економічного укладу. Найвідоміший 
афоризм Сміта — невидима рука ринку — фраза, яку він 
використовував для пояснення того як егоїзм стає ефек-
тивним важелем в розподілі ресурсів.

У 1778 році Сміта призначено главою митного управ-
ління Единбурга, Шотландія, де він і помер після трива-
лої хвороби 17 липня 1790 року. Він отримував оклад в 
600 фунтів стерлінгів, вів скромний спосіб життя у орен-
дованій квартирі, витрачав гроші на благодійність, єди-
ною його цінністю була бібліотека. До роботи він ставив-
ся серйозно, що заважало наукової діяльності. Проте, він 
планував написати третю книгу, загальну історію культу-
ри і науки. Після його смерті були знайдені і опубліковані 
замітки про історію астрономії та філософії, а також про 
витончені мистецтва. За життя Сміта «Теорія моральних 
почуттів» була видана 6 разів, а «Багатство народів» — 5 
разів. Третє видання «Багатства» було значно доповнено, 
була включена глава «Висновок про меркантилістичну 
систему». В Единбурзі у Сміта був свій клуб, по неділях 
він влаштовував вечері для друзів. Адам Сміт помер піс-
ля тривалої хвороби 17 липня 1790 в Единбурзі.

адам Сміт 

Ада́м Сміт — шотландський економіст і філософ-
етик; засновник сучасної економічної теорії. Головна 
праця — «Дослідження про природу і причини багатства 
народів», видана 1776 року.

Адам Сміт народився в червні 1723 року (точна дата 
народження невідома) і хрещений 5 червня 1723 року у 
містечку Керколді в шотландському окрузі Файф у ро-
дині митного чиновника. Його батько, якого також зва-
ли Адам Сміт, помер за 2 місяці до народження сина, 
мати — Маргарет Дуглас. Передбачається, що Адам був 
єдиною дитиною в сім’ї, оскільки ніде не знайдено запи-
сів про його братів і сестер. Вважалось, що школа в Кер-
колді була одна з найкращих тогочасних шкіл Шотландії, 
і Адама з дитинства оточували книги.

Особлива роль Адама Сміта полягає у тому, що він 
став символом економічного лібералізму, надавши аргу-
менти на його користь у момент, коли у Великобританії 
зароджувалася промислова й соціальна революція. Її роз-
виток обумовив потрібність економічної філософії, яка 
сприяла цьому лібералізму. Таким чином, у економічній 
війні перевага економічної думки іноді передує, але за-
вжди супроводжує економічне домінування однієї країни 
над іншими та сприяє йому.



Харківський національний економічний університет імені семена кузнеця


