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20 лютого 2020 року в межах робочого візиту 
до м. Харкова, в Харківський національний еконо-
мічний університет імені Семена Кузнеця завітав 
Дмитро Романович - заступник Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. 

Як випускник ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2004 року, 
Дмитро Романович, відмітив потужний розвиток 
університету та його інноваційну спрямованість. 
Досвід з розробки та впровадження новітніх на-
вчальних технологій, навчально-методичного 
забезпечення, чітко визначені стратегічні напря-
ми розвитку вищої освіти з менеджменту й ад-
міністрування, застосування новітніх підходів, 
державні освітні стандарти, що забезпечують 
необхідну компетентність та адаптованість ви-
пускників до умов практичної діяльності. В уні-
верситеті, що має потужний кадровий і науковий 
потенціал, здійснюються дослідження з пріори-
тетних напрямів соціально-економічного розви-
тку України, створено сучасні інформаційні ресур-
си і технології, налагоджено міжнародні зв’язки 
і співробітництво. В університеті забезпечуєть-
ся стабільний фінансово-економічний стан, ство-
рено сучасну матеріально-технічну базу, сприят-
ливі умови для здійснення навчального процесу, 

наукових досліджень, праці та побуту співробіт-
ників, удосконалено інфраструктуру. Особливо 
відзначив, сучасність аудиторного фонду уні-
верситету та наявність інноваційної лабораторії 
Fablab з 3D-принтером та лазерними станками.
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Збори міжнародного проекту 
Еразмус+ DocHub в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

День дарування книги
День рідної мови

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбулись Дні Кар‘єри

ROBOFEST у ХНЕУ імені Семена Кузнеця

Журнали ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримали 
відзнаку DOAJ – медальку “SEAL”

   Збори по проекту Еразмус+ EDUQAS та 
внутрішня оцінка якості освітніх програм в 
Казахському університеті економіки, фінансів 
та міжнародної торгівлі

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України

Візит представників академічної та бізнес-
спільноти Греції до ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Підсумки проведення «Зимових шкіл» 
у Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця!

Історична довідка – Леонтьєв Василь Васильович

Моя кар’єра

КОЛОНКА РЕДАКТОРАСЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

Дорогі друзі!

Університет — це спільнота людей духовно 
зв'язаних, що усвідомлюють свою вибраність і осо-
бливе призначення в суспільстві. Усвідомлення небез-
пеки домінування технократичного мислення зму-
шує посилювати гуманітарно-гуманістичну складову 
педагогічного процесу. Ця тенденція в розвитку уні-
верситету стала, на нашу думку, провідним напрям-
ком стратегічного розвитку університетської освіти 
в Україні.

Головна мета інноваційної освіти — збереження 
і розвиток творчого потенціалу людини. Проте сьо-
годні недостатньо творчості та проектування. Осві-
ту потрібно сприйняти як загальнолюдську цінність. 
Для цього насамперед необхідно зробити так, щоб 
вона розвивала гармонійне мислення, побудоване 
на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її 
соціальної відповідальності, а також терпимості до 
інакомислення. Освіта - це наука і мистецтво озброїти 
людей різного віку знаннями про труднощі і пробле-
ми, з якими їм, імовірно, доведеться зіткнутися, та за-
собами подолання труднощів і розв'язання проблем. 
Вищого рівня професійної освіти — творчої майстер-
ності — неможливо досягти без загальної гуманітар-
ної освіти і без інноваційних підходів до розв'язання 
будь-яких проблем (соціально-економічних, 
виробничо-технологічних, економічних та ін.). Ін-
телектуальна свобода університету формує звичку 
і потребу у вільній комунікації, з можливістю вислов-
лювати власні думки і з повагою вислуховувати чужі, 
саме це й формує навички цивілізованої людини.

Моя кар’єра
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ИЗДАЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА 
(КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ),

С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА – ГАЗЕТА.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ХК № 1634-375Р ОТ 08.11.2010.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА: 1 РАЗ В КВАРТАЛ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: УКРАИНА, 61166, ХАРЬКОВ, ПРОСП. НАУКИ, 9-А, 

ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА, НБК, К. 129.
ИЗДАТЕЛЬ: ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА,
УКРАИНА, 61166, Г. ХАРЬКОВ, ПРОСП. НАУКИ, 9-А. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЕЛЕНА ПТАЩЕНКО.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК: ИРИНА ГУБСКАЯ. 

ВЕРСТКА: ВЛАДИМИР НОСАНЬ. 
ФОТО: ВАЛЕРИЯ КОШАРНАЯ, АНАСТАСИЯ СТАНКОВА.

ТЕЛ. (057) 702-09-96, E-MAIL: DEPNEWS@HNEU.EDU.UA
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 10.03.2020 Г., ТИРАЖ – 3 000 ЭКЗ., 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ФЛП НОСАНЬ В. А.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ВОЗ № 201635 ОТ 02.06.2003 Г.

Моя кар’єра
Газета ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 1 (41)
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ЗБоРи МІЖнаРоДноГо ПРоеКтУ еРаЗМУс+ DOCHUB 
в ХнеУ ІМ. с. КУЗнеЦЯ

18 – 19 лютого в рамках реалізації міжнародного 
проекту Еразмус+ DocHub  «Структуризація співп-
раці щодо аспірантських досліджень, навчання уні-
версальних навичок та академічного письма на ре-
гіональному рівні України» в ХНЕУ ім. С. Кузнеця  
проходили проектні збори, під час яких представ-
ники українських університетів (ХНЕУ ім. С. Кузне-
ця, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», Миколаївський національний універси-
тет ім. В. Сухомлинського, Національний університет 
«Львівська політехніка») та Інституту технологій Лі-
меріка (Ірландія) обговорювали напрями вдоскона-
лення третього (наукового) циклу освіти в Україні 
через впровадження регіональних центрів підготов-
ки для здобувачів PhD ступеня (освітніх кластерів, 
так званих DocHub).

Особливу увагу було приділено питанням акреди-
тації PhD програм,  напрямам вдосконалення мовної 
підготовки аспірантів та реформування структурних 
підрозділів, відповідальних за підготовку аспірантів.  
ХНЕУ ім. С. Кузнеця поділився досвідом проходжен-
ня в рамках проекту C3QA акредитації PhD програми 
«Економіка», яку здійснило французьке агентство з 
якості освіти HCERES.

Також, протягом зборів партнери з Інституту 
технологій Лімеріка (Ірландія) провели семінар для 
здобувачів вищої освіти третього рівня щодо презен-
тації наукових досліджень та академічного письма 
(English academic writing).

Інтернаціоналізація освіти
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День ДаРУваннЯ КниГи

День РІДноЇ Мови

14 лютого 2020 року Бібліотека ХНЕУ ім. С. Кузне-
ця в Міжнародний день дарування книг (International 
Giving Day) долучилася до акції «Книжкова клумба –
Подаруй бібліотеці книгу!».

21 лютого  Україна і світ відзначають День рідної 
мови. Це свято для кожної країни має особливе зна-
чення та покликане сприяти підтримці мови як ви-
разника культурної приналежності кожної людини. 
День рідної мови святкують щорічно, починаючи від 
2000 року. Для нашої країни це свято особливо акту-
альне, оскільки Україна є рідною не лише для україн-
ців, а й для великої кількості людей інших національ-
ностей та народностей.

З нагоди святкування Дня рідної мови в Україні 
кафедра українознавства і мовної підготовки інозем-
них громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця  провела такі захо-
ди: тематичні бесіди, конкурс стіннівок, мемів.

Переможцями конкурсу стіннівок стали студенти: 
Кочерга Вероніка, Кохан Анастасія, Волкова Карина 
(факультет МЕВ, 1 курс, 6.06.076.020.19.1.),  Невзоро-
ва Ольга, Клименко Анна, Маслакова Анастасія, Корж 
Вікторія, Бабич Катерина (факультет МіМ, 1 курс, 
6.03.073.030.19.1, 6.03.073.040.19.3, 6.03.073.040.19.1).

Найкращі меми створили такі студенти: Соломко 
Анастасія, Курульова Юлія, Скляренко Давід, Мирош-
ниченко Анастасія, Колосова Анна, Кобзар Ілонна, Во-
єца Юлія, Сунгурова Катерина (факультет ЕП, 1 курс, 
6.05.081.010.19.1, 6.05.081.010.19.1,), Приходько Ві-
кторія, Попова Вероніка, Радюков В’ячеслав, Гал-
кін Олексій, Маркусь Альона (факультет МіМ, 1курс, 
6.03.073.020.19.2, 6.03.073.030.19.2).

Викладачі, співробітники  та читачі подарували 
бібліотеці багато книг за різною тематикою. Всі да-
рувальники мали можливість розповісти про книгу, 
що дарують, про її цінність популяризуючи читання. 
Адже книги як парашути: допоки не відкриєш, вони 
не принесуть ніякої користі. З подарованими книга-
ми можна ознайомитися в універсальній читальній 
залі НБК 311 авдиторія.

Всі охочі залишилися на перегляд художнього 
фільму 2013 року «Книжковий злодій», знятого режи-
сером Брайаном Персивалем за романом 2005 року 
Маркуса Зузака «Крадійка книжок». Головна героїня 
жила в дуже непростий час. Саме вміння читати та 
любов до книжок допомагало дівчинці та її близьким 
проявляти людяність серед тотальної жорстокості.

Захід проводив творчий колектив бібліотеки 
SociumLibrarySloboda за підтримки Профспілки ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.

Університет
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в ХнеУ ІМ. с. КУЗнеЦЯ вІДБУЛись ДнІ КаР‘єРи

З 10 по 21 лютого відбулись Дні Кар‘єри, організо-
вані для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця Лабораторією 
кар'єри.

Дні кар’єри ЄС – це можливість поспілкуватися з 
потенційним роботодавцем та ознайомитися із світо-
вими трендами у сфері праці. Фахівці, які щоденно за-
ймаються набором кадрів, розповідали про те, як від-
повісти на складні питання під час співбесіди, на що 
рекрутери звертають увагу, які компетенції в даний 
час найактуальніші на ринку праці, про обов’язки на 
обраній посаді та організаційну культуру компанії.

Велика кількість пропозицій про роботу, стажу-
вання, безкоштовні тренінги а також зустрічі з пред-
ставниками європейських та великих українських 
компаній – це лише деякі бонуси, які чекали на учас-
ників під час Днів кар’єри.

Це були дуже насичені, інтенсивні та продуктивні 
два тижні:
 6 факультетів;
 понад 1000 учасників;

 понад 15 компаній та брендів;
 понад 10 практикуючих спікерів;
 з галузей IT, банки, промисловість, retail, кон-

салтинг, маркетинг, FMCG та інше.

Лабораторія кар'єри висловлює подяку усім, хто 
приймав участь у Днях кар’єри: студентам різних кур-
сів з усіх факультетів, які з повагою і зацікавленістю 
слухали лекції, не боялися задавати питання, зали-
шали фідбек та заповнювали резюме; деканатам і 
кафедрам за допомогу в організації; а також, звичай-
но, партнерам і спікерам, які прийняли участь у захо-
дах: проводили презентації свого бізнесу, вигадували 
майстер-класи та бізнес ігри, активно відповідали 
на запитання, заохочували приходити на співбесіди 
та стажування, вручали призи та сувеніри найактив-
нішим студентам. А саме: MobiDev, EY, AB InBev Efes, 
Technorely, УкрСиббанк BNP Paribas Group, «Крон-
Авто», Nowy Styl Group, Олександрі Антоновій, Євгену 
Капустяну, Вероніці Остапенко, Ірині Ільєнко.

Міжнародне співробітництво
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ROBOFEST У ХнеУ ІМенІ сеМена КУЗнеЦЯ

7 березня відбувся масштабний ROBOFEST у Хар-
ківському національному економічному університе-
ті імені Семена Кузнеця, в рамках якого проходили 
змагання з конструювання роботів. Робототехніч-
ний напрям підготовки все більше набирає обертів 
своєї популярності, про що свідчать різноманітні за-
ходи та змагання серед школярів, участь студентів 
у різноманітних пілотних проектах, присвячених 
розробці систем управління та автоматизації для 
вирішення актуальних задач. ROBOFEST у ХНЕУ іме-
ні Семена Кузнеця організований, насамперед, для 
нашої талановитої учнівської молоді, яка завітала 
до нашого університету із багатьох куточків нашого 
регіону. Своїх роботів представили команди з Хар-
ківської, Луганської, Донецької, Полтавської, Мико-
лаївської, Запорізької областей.

На форумі було презентовано локацію FABLAB 
ХНЕУ імені Семена Кузнеця, на якій відвідувачі мали 
можливість ознайомитись з роботою 3D принтеру 
та отримати інформацію про діяльність FABLAB!

ЗВО в тренді
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24 – 28 лютого в рамках реалізації проекту Ераз-
мус+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення 
якості освіти через співробітництво університету-
бізнесу-уряду» делегація ХНЕУ ім. С. Кузнеця від-
відала Казахський університет економіки, фінансів 
та міжнародної торгівлі (м. Нур-Султан, Казахстан), 
який є членом консорціуму даного проекту.

Участь у зборах взяли представники України, 
Франції, Латвії, Казахстану, в тому числі члени Укра-
їнського Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти.

Протягом зборів представники команди проекту 
від ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь в оцінці якості 

освітньої програми «Фінанси» Казахського універси-
тету економіки, фінансів та міжнародної торгівлі.

У програмі зустрічі були показані презентації 
університету, презентація внутрішньої системи за-
безпечення якості, презентація освітньої  програми 
підготовки бакалаврів і магістрів - «Фінанси», зустрі-
чі з викладачами, зі студентами, магістрантами, ро-
ботодавцями та випускниками, відвідування філій 
баз проходження практики, екскурсії по університе-
ту. Результатом роботи експертів стали рекомендації 
щодо вдосконалення системи внутрішньої оцінки 
якості освіти.

Така комплексна експертна оцінка проходила в 
межах проекту EDUQAS у всіх партнерських універ-
ситетах з України та Казахстану, в тому числі в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця в січні 2020 року.

Також під час робочої зустрічі делегацією  ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця були проведені переговори з ректором 
та адміністрацією Казахського університету та до-
сягнуті домовленості про укладання угоди та умови 
подальшої співпраці між двома університетами для 
спільних наукових досліджень та академічних обмі-
нів науково-педагогічними працівниками та студен-
тами обох університетів.

ЖУРнаЛи ХнеУ ІМ. с. КУЗнеЦЯ отРиМаЛи вІДЗнаКУ 
DOAJ – МеДаЛьКУ “SEAL”

Будні університету

У лютому місяці 2020 року  наукові журнали ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця «ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ» («Economics 
of Development») та «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ» 
(«Development management») отримали відзнаку 
DOAJ – медальку “SEAL”

Каталог журналів із відкритим доступом (DOAJ), 
який був започаткований у 2003 році нараховує по-
над 10 000 журналів, вжив заходів для вилучення 
потенційних хижацьких журналів (наразі включає 
близько 900 найменувань, які було включено до чор-
ного списку потенційних журналів-хижаків).

Журнали, які проходили процес повторного засто-
сування, надали детальну інформацію про журнал, 

його редакційний процес, політику цифрового архі-
вації та ліцензування вмісту і отримали «печатку» 
(медальку “SEAL”) найкращої практики.

Цей процес зробить DOAJ корисним інструментом, 
оскільки він стане одним із найбільших «списків» 
прийнятних журналів із відкритим доступом, спосо-
бом підтвердження, що даний журнал дотримується 
найкращої практики, принципів відкритого доступу 
до статей без обмежень, за відкриту науку.

Додаткова інформація:
З початку року журнали представлено і почали 

індексувати у НМБД Sherpa Romeo :
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/36669
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/36668

Наукові журнали мають сторінки у Twitter 
і LinkedIN :

https://twitter.com/Development_MGT
https://twitter.com/economics_of_d
https://www.linkedin.com/in/development-

management-6036641a3/
https://www.linkedin.com/in/economics-of-

development-3181a41a4/

ЗБоРи По ПРоеКтУ еРаЗМУс+ EDUQAS та внУтРІШнЯ оЦІнКа 
ЯКостІ освІтнІХ ПРоГРаМ в КаЗаХсьКоМУ УнІвеРситетІ 

еКоноМІКи, ФІнансІв та МІЖнаРоДноЇ тоРГІвЛІ
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ІІ етаП всеУКРаЇнсьКоГо КонКУРсУ-ЗаХистУ 
наУКово-ДосЛІДниЦьКиХ РоБІт УчнІв-чЛенІв 

МаЛоЇ аКаДеМІЇ наУК УКРаЇни

02 лютого 2020 р. у Харківському національно-
му економічному університеті імені Семена Кузнеця 
відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої акаде-
мії наук України у 2019/2020 навчальному році науко-
вого відділення «Економіка» за секціями:

«Економічна теорія та історія економічної думки» – 
було захищено 18 наукових робіт;

«Мікроекономіка та макроекономіка» – було захище-
но 25 наукових робіт;

«Фінанси, грошовий обіг і кредит» – було захищено 
7 наукових робіт.

У відповідності до наказу Департаменту науки і осві-
ти Харківської обласної державної адміністрації, орга-
нізацію конкурсу-захисту здійснено разом з Комуналь-
ним закладом «Харківська обласна Мала академія наук 
Харківської обласної ради».

Урочисте відкриття конкурсу-захисту розпочало-
ся о 8.45 в аудиторії а-4 нового корпусу з привітання 
Ректора Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця, доктора економіч-
них наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, члена-кореспондента НАПН України  Понома-
ренка Володимира Степановича та завідувача відділу 
дослідницько-експериментальної діяльності Кому-
нального закладу «Харківська обласна Мала академія 
наук Харківської обласної ради Щоголева Анатолія Ана-
толійовича.

Гостям та  учасникам конкурсу було представлено 
членів журі конкурсу, методичного супроводу і техніч-
ного супроводу з числа переможців Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України.

Після урочистої церемонії було проведено захист за 
секціями.

Наприкінці конкурсу, який пройшов в атмосфері те-
плої та дружньої обстановки, бажаючим поглиблювати 
свої економічні знання було запропоновано вступати 
до ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Студентське життя
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Дізнайся більше

вІЗит ПРеДставниКІв аКаДеМІчноЇ 
та БІЗнес-сПІЛьноти ГРеЦІЇ До ХнеУ ІМ. с. КУЗнеЦЯ

10 – 11 лютого 2020 року в рамках Днів кар’єри 
Харківський національний університет ім. С. Кузне-
ця відвідали  Sotiris Karkalakos,  професор Універси-
тету Піреус (University of Piraeus, Афіни), пані Eleni 
Leonidou, представник відділу міжнародних зв’язків 
Університету Піреус, пан Antonios Stamou, Головний 
менеджер готельного комплексу Out of The Blue 
Capsis Elite Resort (о. Кріт, Греція).

Метою візиту було налагодження співпраці в сфе-
рі академічної та наукової діяльності, а також орга-

нізація закордонної практики студентів на підприєм-
ствах готельно-ресторанного бізнесу в Грецї

Проф. Sotiris Karkalakos, Eleni Leonidou та Antonios 
Stamou провели лекцію та презентацію програм на-
вчання в Університеті Піреус, а також програми ста-
жування на підприємствах  готельно-ресторанного 
бізнесу Грецї для студентів факультету МЕВ ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.

За результатами візиту високоповажних гостей 
підписано укладено угоду між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 
University of Piraeus, яка відкриває нові можливості роз-
витку співпраці між нашими університетами в рамках 
міжнародних проектів, спільних наукових досліджень, 
академічної мобільності викладачів та студентів.

Також укладено угоду між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 
готельним комплексом Out of The Blue Capsis Elite 
Resort (о. Кріт, Греція), що спрямовано на покращен-
ня практичної підготовки та забезпечення закордон-
ного стажування студентів.

В рамках зустрічі для гостей було організовано 
екскурсію по Міжнародним центрам університету.

«Зимові школи» – це освітній проект для учнів 
шкіл, спрямований на отримання нових навичок та 
своєрідне тестування майбутньої професії.

На декілька днів учні шкіл мали змогу відчути 
себе студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Спеціально 
розроблені програми шкіл, викладачами універси-
тету, дозволлили зануритись у майбутню професію 
та визначитись зі своїми вподобаннями. Тематика 

«Зимових шкіл» була достатньо широкою, від права 
та комунікацій, до маркетингу, міжнародного бізне-
су, фінансів, ІТ технологій, реклами та медіа комуні-
кацій. У цьому місяці вже проведено ряд «Зимових 
шкіл», в яких взяли участь понад 400+ учнів з Харко-
ва та області, а також учні шкіл з Дніпропетровської, 
Луганської та Донецької областей.

ПІДсУМКи ПРовеДеннЯ «ЗиМовиХ ШКІЛ» У ХаРКІвсьКоМУ 
наЦІонаЛьноМУ еКоноМІчноМУ УнІвеРситетІ 

ІМенІ сеМена КУЗнеЦЯ!
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НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

Леонтьєв Василь Васильович (1906–1999) — один 
з найвидатшших вчених-економістів сучасності, ла-
уреат Нобелівської премії з економіки (1973), родо-
начальник теорії міжгалузевого аналізу економічних 
систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня 
1906 р. в Санкт-Петербурзі. Його батько — професор 
суспільних наук Петербурзького університету, мати — 
історик-мистецтвознавець, дід по батьку — великий 
промисловець, власник текстильних фабрик. Навчав-
ся в 1921–1925 pp. в Петроградському університеті і 
успішно закінчив його. Продовжив освіту в Берлін-
ському університеті. В 1928 р. отримав ступінь док-
тора філософи за дисертацію на тему «Економіка як 
кругообіг». З 1927 р. працював молодшим науковим 
співробітником Кільського інституту світової еко-
номіки. В 1928–1929 pp. В. Леонтьєв — економічний 
радник уряду Китаю в м. Нанкіні. В 1931 р. емігрував 
до США, де викладав економіку в Гарвардському уні-
верситеті. Серед його студентів були майбутні Нобе-
лівські лауреати — П. Семюельсон, Р. Солоу. В 1946 р. 
створив Гарвардський економічний дослідницький 
центр, який очолював до 1973 р. В 1975–1986 pp. 
В. Леонтьєв працював директором інституту еконо-
мічного аналізу при Нью-Йоркському університеті.

В 1970 р. В. В. Леонтьєв був обраний президен-
том Американської економічної асоціації. Протягом 
11 років очолював Економічне товариство при Гар-
вардському університеті. Перелік його титулів та 
нагород займає декілька сторінок. Леонтьєв — по-
чесний доктор більше десятка університетів, у тому 
числі Паризького (Сорбонна), Римського, Брюссель-
ського, Лозаннського та ін. В 1988 р. був обраний іно-
земним членом Академії наук СРСР. Кавалер ордена 
Херувіма (Італія), ордена Почесного легіону (Фран-
ція), ордена «Сонце, що сходить» (Японія), Французь-
кого ордена мистецтва та літератури.

Для наукової діяльності В. В. Леонтьєва насам-
перед характерні поєднання глибини економічного 

мислення із застосуванням математики, оптимальне 
поєднання теоретичного аналізу і прикладних еко-
номічних розробок, системний підхід. Вихідні поло-
ження методології дослідження сформульовані вче-
ним у широко відомій статті «Сліпе» теоретизування. 
Методологічна критика нео-Кембриджської школи» 
(1937).

Перша велика монографія В. В. Леонтьєва «Струк-
тура американської економіки, 1919–1929 pp.» 
(1941) принесла йому славу справжнього новатора 
в економічній науці. В 1951 р. вийшла друга моно-
графія вченого «Структуpa американської економі-
ки, 1919–1939 pp.", а в 1953 р — книга "Дослідження 
структури американської економіки". Обидві праці 
перекладені на кілька мов. Метод В. Леонтьєва "за-
трати–випуск" отримав міжнародне визнання і ши-
роке використання у всьому світі. Міжгалузеві ба-
ланси економіки були побудовані в більш ніж 100 
країнах світу. В процесі удосконалення і ускладнення 
моделі "затрати–випуск" був створений динамічний 
варіант системи, який враховував технічний прогрес, 
перебудову промисловості, зміну цінових пропорцій. 
Модель була переведена на гнучкі коефіцієнти

Відомі фундаментальні праці В.В. Леонтьєва з 
економічного моделювання: "Економіка затрат–ви-
пуску" (1966), "Новий погляд на економіку" (1967), 

"Економічна система в епоху перелому" (1976), дво-
томник "Економічні ессе: теорії, дослідження, факти, 
політика" (1966, 1977). Остання роботи перекладена 
на багато мов, в тому числі і на російську (1990 p.).

Коло наукових інтересів В. Леонтьєва надзвичай-
но широке: аналіз економічних теорій; методологія 
дослідження; математика в економіці; теорії грошей 
і цін; економічні цикли, ефективність концентрації 
виробництва; довгострокові сценарії світового роз-
витку та ін. В останнє десятиріччя вчений значну 
увагу приділяв розробці проблем трансформації 
командно-адміністративної економіки в ринкову.

Леонтьєв 
васиЛь васиЛьович
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