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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТІВ У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Факультет економіки і права 
Декан - кандидат економічних наук, доцент

Бріль Михайло Сергійович.
Факультет заснований у 2001 році. Головним факто-

ром, який зумовлює необхідність кардинального рефор-
мування вітчизняної економіки та підвищення конкурен-
тоспроможності є вибір курсу на формування відкритої 
економіки та інтеграції у світові економічні структури.

Факультет міжнародних відносин і журналістики
Декан - доктор економічних наук, доцент

Птащенко Олена Валеріївна. 
Факультет заснований у 2021 році. До організацій-

ної структури факультету входить деканат, який виконує 
управлінські функції з планування, організації, коорди-
нації та контролю навчальної, методичної, наукової, ви-
ховної та організаційної роботи.

Факультет менеджменту і маркетингу 
Декан - кандидат економічних наук, доцент

Вовк Володимир Анатолійович.
Факультет заснований у 1961 році та являється одним 

із провідних факультетів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Включає 
в себе понад 1200 студентів денного відділення, 3 випус-
каючі кафедри, 3 провідні спеціальності, 7 освітньо-про-
фесійних програм та 3 міжнародні освітні програми.

Факультет фінансів і обліку
Декан - доктор економічних наук, професор

Проноза Павло Володимирович.
Факультет заснований у 1994 році. Тут застосовуєть-

ся наскрізна комп’ютерна підготовка та поглиблене ви-
вчення іноземних мов.

Факультет інформаційних технологій
Декан - кандидат економічних наук, доцент

Коц Григорій Павлович.
Факультет заснований у 1961 році. Отримання ІТ 

освіти гарантує кожному випускнику вдале працевла-
штування та високий дохід. 

Факультет міжнародної економіки і підприємництва
Декан - доктор економічних наук, професор

Шталь Тетяна Валеріївна.
Факультет заснований у 1988 році. Економіка будь-

якої країни сьогодні не може розвиватися окремо від сві-
тової спільноти, що, в свою чергу, вимагає від суспіль-
ства формування висококваліфікованих економістів-між-
народників

Факультет підготовки іноземних громадян
Декан - кандидат економічних наук, доцент

Олексій Анатолійович Єрмоленко.
Факультет заснований у 1949 році. ХНЕУ ім. С. Куз-

неця надає повний спектр освітніх послуг для іноземних 
громадян.

Новий ХНЕУ ім. С. Кузнеця



3www.hneu.edu.ua  Моя кар’єра2021   №1 (45)  

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

Урочиста церемонія підписання 
Magna Charta Universitatum

Дуальна освіта у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Щорiчна Мiжнародна наукова 
конференцiя CED–2021 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

120 років із Дня Народження 
Семена Кузнеця

Переможці міського конкурсу 
студентської самодіяльної творчості 
«Студентська весна – 2021»

Життя та будні ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Круглий стіл присвячений 25-річчю 
Конституції України

Історична довідка

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

4

5

7

8

9

10

11

6

Моя кар’єра
Газета ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 1 (45)

Моя кар’єра

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 АФАНАСЬЕВА.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК: ИРИНА ГУБСКАЯ. 

ВЕРСТКА: ВЛАДИМИР НОСАНЬ. 
ФОТО: ВАЛЕРИЯ КОШАРНАЯ.

ТЕЛ. (057) 702-09-96, E-MAIL: DEPNEWS@HNEU.EDU.UA
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 01.07.2021, ТИРАЖ – 3 000 ЭКЗ., 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ФЛП НОСАНЬ В. А.

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

На сьогоднішній день освіта відіграє невід’ємну роль 
у житті кожної людини. Освіта – це всього лише сходи 
для збору плодів з дерева пізнання, а не самі ці плоди. 
Сучасна освіта розвиває різнобічну особистість, яка вміє 
не лише виконувати роботу, але й мислити у різних на-
прямах діяльності. Зазвичай вища освіта відкриває перед 
нами широкі можливості, надає більше шансів отримати 
престижну роботу. Попри це все люди, котрі мають вищу 
освіту, підвищує статус людини в суспільстві. 

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця – місце, де здійснюються 
Ваші професійні мрії. Це найбільший освітній центр еко-
номічного профілю у місті Харків. Його місією є форму-
вання творчої, всебічно розвиненої особистості, справж-
нього професіонала своєї справи. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця впевнено крокує у майбутнє 
враховуючи потенціал студентів. Стрімкий розвиток, 
плідна праця професіоналів, інформаційна база – наші  
правила успіху. 

Шановні студенти, викладачі, співробітники, аспі-
ранти, пам’ятайте, що освіта – справжній скарб, а плідна 
праця – ключ до нього.

Моя кар’єра
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Розвиток сучасної освіти

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПІДПИСАННЯ MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

У стінах Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 25 травня 2021 року 
відбулася урочиста церемонія підписання оновленої Ве-
ликої Болонської Хартії Університетів. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтвердив визнання та дотри-
мання найважливіших освітніх цінностей і традицій та 
свою належність до європейської та світової академічної 
співдружності. Під час проведення церемонії Володимир 
Пономаренко, ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, підписав 
оновлену Велику Болонську Хартію Університетів. 

Magna Charta Universitatum – це документ, який було 
підписано 388 ректорами та керівниками університетів 
з усієї Європи та за її межами 18 вересня 1988 року, на 
900-річчя Болонського університету. На сьогодні до Хар-
тії долучився 721 вищий навчальний заклад з 79 країн 
світу. Кожного року кількість зростає. Підписавши Бо-
лонську Хартію Вольностей Університетів у 2004 р. 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця приєднався до спілки провідних 
європейських вищих навчальних закладів. 

Велика Болонська Хартія Університетів – документ, 
створений з метою вдосконалення освітніх систем і полі-

тики розвитку європейського університетського співто-
вариства. Даний документ визначає основні принципи, 
якими повинні керуватися університети для забезпечен-
ня розвитку освіти, інноваційного руху та налагоджен-
ня тісних зв’язків між закладами вищої освіти. Також 
цей документ підкреслює основні цінності, права та 
обов’язки університету як ключової інституції суспіль-
ства.

Оновлений документ, схвалений Радою Обсерваторії 
Великої Хартії у березні 2020 року, не змінює початкових 
фундаментальних цінностей, до яких підписалися уні-
верситети. Він підтверджує глобальний вимір діяльності 
закладів вищої освіти, а також їх визначну роль в подо-
ланні сучасних глобальних викликів. Документ містить 
принципи академічної свободи та інституційної автоно-
мії як орієнтир для належного управління університетів 
у майбутньому .

З того моменту вища освіта зазнала багатьох змін, але 
актуальність Magna Charta Universitatum залишається не-
змінною. 
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Сучасний ЗВО

ДУАЛЬНА ОСВІТА У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

ХНЕУ ім. С. Кузнеця дає можливість здобути освіту 
за дуальною формою навчання. Завдяки цьому студент 
матиме змогу поєднати теоретичне навчання в універси-
теті з практичним досвідом на робочому місці. 

Переваги студента:
 спрощене поєднання роботи з навчанням;
 реалізація отриманих знань на практиці;
 збільшення шансів на отримання постійної робо-

ти відразу після закінчення університету;
 наявність до закінчення навчання стажу роботи 

та ранній початок кар’єри;
 індивідуальний графік.
 Аби отримати дуальну освіту необхідно: 
 сповістити деканат про бажання вчитися за ду-

альною формою;
 оформити тристоронню угоду про дуальну освіту 

з роботодавцем;
 скласти індивідуальний графік.

Підписання Протоколу про наміри та співпрацю між 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та компанією DAI Global LLC 
в рамках проєкту Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID) «Кібербезпека критично важливої інфра-
структури України»

24 травня 2021 р. відбулося підписання Протоколу 
про наміри та співпрацю між Харківським національним 
економічним університетом імені Семена Кузнеця та 
компанією DAI Global LLC в рамках проєкту Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека 
критично важливої інфраструктури України».

Мета даного проекту полягала у розробці стійкішої 
до кібератак критично важливої інфраструктури Украї-
ни через формування взаємовідносин довіри та співпра-
ці між органами влади, приватним бізнесом, науковою 
спільнотою та громадянським суспільством у сфері кі-
бербезпеки.

Викладачі кафедри «Кібербезпеки та інформаційних 
технологій» пройшли певну підготовку, яка дала їм змогу 
організовувати та проводити навчальний процес у сфері 
кібербезпеки відповідно до передового досвіду. Також це 
гарна нагода збільшити кількість студентів, котрі навча-
ються за освітніми програмами з кібербезпеки. 

Це гарна нагода розширити масштаби та якість квалі-
фікаційних та сертифікаційних навчальних програм з кі-
бербезпеки, здатних забезпечити країну талановитими 
резервами людського капіталу. 

Проект дозволить перейти від звичної традиційної 
педагогіки на основі проведення лекцій до експеримен-
тального навчання шляхом затвердження практичних 
навчальних (тренінгових) програм, що ґрунтуються на 
наданні студентам доступу до навчальних лабораторій 
(кіберполігонів). Це чудова можливість навчатися та 
водночас активно розвивати свої навички з визначення 
та протидії реальному шкідливому програмному забез-
печенню в широкому діапазоні мереж з моделюванням 
реальних ситуацій.
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Наукова діяльність

ЩОРIЧНА МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ CED–2021 
У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Щорічно ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводить VI Міжна-
родну наукову конференцію CED–2021  «Економічний роз-
виток і спадщина Семена Кузнеця». Цього року захід від-
бувся 27 травня. Через пандемію та обмеження подорожей 
поточна конференція відбулася у формі віртуального Круг-
лого столу «Економічний розвиток та стале суспільство: 
виклики та рішення». На конференції було висвітлено 
питання реформ і розвитку в економічній науці, проблеми 
циклічної динаміки економічних процесів та соціального 
розвитку суспільства. 

Цього року в конференції прийняли участь науков-
ці провідних університетів світу з Словаччини, Болгарії, 
Польщі, Литви, Бельгії, Португалії, Норвегії, Великобри-
танії, Австрії, Італії та України. На заході виступили з ві-
тальними словами почесні гості з України, Болгарії, Нор-
вегії, Португалії, Великобританії, Австрії,  Литви, Словач-
чини та Польщі. 

Україна була представлена науковцями з Київської, 
Полтавської, Сумської, Харківської та інших областей. 
Ця конференція актуалізує наукову спадщину С. Кузнеця, 

Нобелівського лауреата з економіки 1971 року, теоретика 
економіки розвитку, що як радник багатьох урядів різних 
країн брав активну участь у розробці ефективних моделей 
їх економічної політики.

Час не стоїть на місці. Щодня відбуваються якісь зміни. 
Але хтось намагається триматися подалі, а хтось з головою 
занурюється в роботу, забираючи максимум користі від но-
вих можливостей, використовуючи інноваційні методи та 
роблячи робочий процес максимально корисним та ціка-
вим. В освіті немає місця байдужим.

Конференція міжнародного формату в цьому році від-
булася на високому рівні та вкотре довела, що в універси-
теті створено усі умови для розвитку та процвітання науко-
вої діяльності. Науковий досвід, отриманий на конферен-
ції, збагатив знання науковців та здобувачів вищої освіти. 
За результатами роботи конференції розроблена резолю-
ція, в якій запропоновано шляхи та заходи щодо визначен-
ня напрямів економічного зростання економіки України за 
рахунок подолання кризових ситуацій, які виникають під 
впливом циклічності динаміки економічних процесів. 
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Академічна культура

120 РОКІВ ІЗ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

30 квітня 2021 р. виповнюється 120 років з дня на-
родження видатного економіста, Нобелівського лауреата 
з економіки Семена (Саймона) Кузнеця (1901-1985), ім’я 
якого носить Харківський національний економічний 
університет.

Семен Кузнець народився у м. Пінськ у Білорусі. 
У 1909 р. родина Кузнеців переїздить до України. Семен 
Кузнець навчався в училищі у Рівному та згодом у Хар-
кові. У 1918 – 1920 рр. він був студентом Харківського 
комерційного інституту. На жаль, революційні обстави-
ни разом із встановленням радянського режиму приму-
сили родину Кузнеців до еміграції.

У США Сайсон Кузнець зробив блискучу науко-
ву і академічну кар’єру. Тривалі роки він був науковим 
співробітником Національного бюро із економічних до-
сліджень, де він очолив проект із першого підрахунку 
валового національного продукту США. У роки Другої 
світової війни він працював у сфері планування і статис-
тики народного господарства США. У післявоєнні роки 
консультував уряди країн, що розвиваються, долучив-
шись до економічного зростання Тайваню, Японії, Індії, 
Південної Кореї, Ізраїлю. С. Кузнець викладав у Уортон-
ській школі бізнесу Університету Пенсильванії, Універ-
ситеті Джона Хопкінса та Гарвардському університеті.

За час своєї плідної діяльності ним було зроблено 
внесок у цілий спектр напрямів економічної науки, що 
надало підстави називати його одним із найбільших еко-
номістів другої половини ХХ ст. Він розробив сучасні 
методи розрахунку валового національного і валового 
внутрішнього продуктів, розрахувавши ці показники для 
США на тривалу історичну перспективу. Ним були опи-
сані закономірності розвитку економіки, у тому числі так 
звана “крива Кузнеця”, яка наразі знаходить все ширше 
застосування.

Варто пишатися тим фактом, що гідний старт своєї 
академічної кар’єри Семен Кузнець отримав у Харкові. 
Біографи і дослідники творчості науковця відзначають 
ту широту теоретичного знання, глибоку академічну 
культуру, серйозний практичний досвід і хист до праці, 
із якими він з’явився у Америці. Поряд із природними 
даруваннями це дозволило йому досягти швидкого успі-
ху у Колумбійському університеті, куди він поступив 
відразу по прибутті до США. У 1922 р. С. Кузнець мав 
глибоке розуміння теоретичної економіки і статистики, 
демонстрував блискучу математичну підготовку.

У Харкові була написана перша наукова робота С. Куз-
неця, яка готувалася до презентації у Комерційному інсти-
туті – “Економічна система д-ра Шумпетера, що виклада-
ється та критикується”. Кузнець взяв її із собою до США, 
де у англійському перекладі вона була представлена як 
магістерська дисертація у Колумбійському університеті. 
Робота отримала високу оцінку його наукового керівника 
У. К. Мітчелла, привернувши його увагу і поклавши по-
чаток плідній співпраці цих видатних науковців.

Цього року від імені Харківського національного еко-
номічного університету імені Семена Кузнеця з приводу 
120-річчя було надіслано вітальні листи дітям Семена 
Кузнеця – пані Джудіт Штейн та професору Полу Куз-
нецю.

Ім’я Семена Кузнеця є багатозначущим для універ-
ситету. Воно закликає нас до підтримання високих стан-
дартів академічної культури, носієм яких був С. Кузнець. 
Воно нагадує нам, що у сучасній освіті поєднання науки 
із фундаментальним навчанням, виховання креативності 
та дієвого інтелектуального елітаризму є запорукою висо-
ких академічних досягнень. Це саме те, до чого прагнуть 
нинішні та майбутні студенти Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця. 
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ЗВО у тренді

16 червня у креативному просторі Promodo Hub від-
булась церемонія нагородження переможців міського кон-
курсу студентської самодіяльної творчості «Студентська 
весна – 2021»

Директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спор-
ту Харківської міської ради, випускник нашого університе-
ту Олексій Чубаров, директор Харківського міського цен-
тру дозвілля молоді Олена Леонова та художній керівник 
центру Алла Подкосова-Фокіна нагородили переможців 
конкурсу у кожній з номінацій.

Серед наших студентів це Місліна Аксой ( І місце в но-
мінації «Розмовний жанр»), Катерина Крохмаль ( І місце в 
номінації «Циркове мистецтво») та гурт Beyond The Limits 
(номінація «Краще музичне відео»). Переможці отримали 
дипломи переможців та пам’ятні статуетки конкурсу.

Всі дипломи призерів та лауреатів конкурсу «Студент-
ська весна – 2021» наші студенти можуть отримати в Мо-
лодіжному центрі університету. Переможців конкурсу, які 
посіли І місце, було нагороджено 30 червня у актовій залі 
університету, де вони отримали свої нагороди від ректора 
Володимира Степановича Пономаренка.

ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ 
ТВОРЧОСТІ «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2021»
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ЗВО у тренді

Спортивно-масовий захід
«Велодень-2021»

23 травня у Харкові проходив спортивно-масовий за-
хід «Велодень-2021», у якому взяли участь студенти та 
професорсько-викладацький склад ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
На заході було організовано наймасштабніший флешмоб, 
мета якого полягала у тому, аби учасники вишикувалися 
таким чином, щоб «створити» герб Харкова, олімпійські 
кола і карту України. Відповідний рекорд був внесений до 
Книги рекордів України.

День Вишиванки
Цього року у стінах Харківського національного еко-

номічного університету імені Семена Кузнеця відбувся за-
хід, присвячений дню вишиванки. Майже весь викладаць-
ких колектив прийшов у тематичному одязі. Національна 
пам’ять надзвичайно важлива. Тільки ми можемо її зберег-
ти та передати нащадкам. 

Привітання від волонтерів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
до Великодня

ХНЕУ ім. С. Кузнеця підготував подарунки до Вели-
кодня. Учасники-волонтери поздоровили святковими на-
борами:
 ветеранів праці Університету разом з Радою вете-

ранів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яку очолює Валерій 
Щетинін та профспілковим комітетом, головою 
якого є Геннадій Холодний, на чолі з проректором 
з навчально – виховної роботи та соціального роз-
витку Олександром Зимою;

 вихованців двох дитячих будинків;
 малозабезпечених ветеранів праці Київського ра-

йону м. Харкова, разом з ГО «Всеукраїнське сту-
дентське братство «Еліта нації», президент Курцев 
Олексій.

«Студентська весна – 2021»
Щорічно студенти Харківського національного еко-

номічного університету імені Семена Кузнеця беруть 
участь у міському конкурсі студентської самодіяльної 
творчості «Студентська весна – 2021». В конкурсі брали 
участь солісти та творчі колективи всіх вищих навчаль-
них закладів Харкова. Наші студенти, як завжди, гідно 
представили рідний університет та вибороли 7 лауреат-
ських звань та 8 призових місць. 

ЖИТТЯ ТА БУДНІ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ
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Культура та традиції

23 червня 2021 року на базі Коворкінг-центру ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця відбувся Круглий стіл, присвячений 25-річ-
чю Конституції України. 

Співорганізаторами заходу були Департамент науки 
і освіти ХОДА, Харківська обласна студентська рада. У за-
ході активну участь взяли викладачі, керівництво Депар-
таменту науки і освіти при ХОДА, представники громад-
ських організацій, науковці та студентство міста Харкова.

З привітальним словом виступив проректор з навчаль-
но-виховної роботи та соціального розвитку Зима Олек-
сандр Григорович, який наголосив на тому, що конституція 
стала головним оберегом державності, демократії й собор-
ності України для кожного з нас. Цей документ свого часу 
подарував нам довгоочікувану незалежність і це стало най-
важливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини 
та громадянина. 

Процес підготовки Конституції України зайняв шість 
років – з 1990 по 1996 рік. 

«Батьком» Конституції України вважається нардеп Ми-
хайло Сирота, який очолював Тимчасову спеціальну комі-
сію з доопрацювання проекту. 

Сучасне суспільство часто плутає Конституцію з попе-
редніми тимчасовими документами. Дуже яскравим при-
кладом є договір Пилипа Орлика (1710 р.), який не є Кон-
ституцією, а швидше, однією з форм тогочасного суспіль-
ного договору. 

У 1996 році міжнародне співтовариство привітало 
ухвалення Конституції України, назвавши її однією з най-
демократичніших у світі.

 Тож день Конституції ми не повинні сприймати як 
свято на честь нормативного акту. Ми повинні його сприй-
мати як день затвердження наших прав і свобод. День 
ствердження того, − як зазначено у статті 3 Конституції 
України − що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю”.

КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИСВЯЧЕНИЙ 25-РІЧЧЮ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
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Історична довідка

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Харківський національний економічний університет 
iмені Семена Кузнеця (XНЕУ ім. С. Кузнеця) на сьогод-
нішній день вважається найбільшим освітнім центром 
економічного профілю в місті Харкові та одним з кращих 
економічних вищих навчальних закладів в Україні. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця був заснований 22 жовтня 1930 
року на базі промислового факультету Харківського інсти-
туту народного господарства. Указом Президента України 
від 21 серпня 2004 р. університету надано статус націо-
нального. На сьогодні ХНЕУ ім. С. Кузнеця є найбільш 
авторитетним вищим навчальним закладом України еконо-
мічного напряму. В 2005 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця став пер-
шим вузом країни, в якому Республіканський центр тесто-
вих технологій провів незалежне тестування абітуpiєнтів. 

Сьогодні університет має 7 чудових гуртожитків, 
які розташовані по всій території Харкова - гуртожиток 
№1 «Геліос», гуртожиток №2 «Полюс», гуртожиток №3 
«IТ», гуртожиток №4 «Міжнародний», гуртожиток №5 
«П’ятірочка», гуртожиток №6 «Сінергія», гуртожиток №7 
«Академічний». Розвитку студентів сприяє широка інфор-
маційна база бібліотеки. В ХНЕУ ім. С. Кузнеця встанов-
лена автоматизована бібліотечна система, яка створена на 
базі сучасних технологій і стандартів обробки та зберіган-
ня інформації. У читальних залах встановлено комп’ютери, 
на яких читачі користуються ресурсами бібліотеки та пра-
цюють у мережі Інтернет, що значно прискорює процес ви-
конання домашніх завдань.

ХНЕУ – це: 
 один з кращих та найбільш авторитетних економіч-

них вищих навчальних закладів в Україні 
 постійна робота над поліпшенням якості освіти 
 тісна взаємодія з провідними організаціями Украї-

ни та Європи
Наша місія: 
 Формування патріотично налаштованої, всебічно 

розвинутої творчої особистості, здатної до само-
визначення та самореалізації, справжнього профе-
сіонала для наукової та практичної роботи у сфері 
суспільно-економічної діяльності.

Наші цінності: 
 Сім’я
 Здоров’я 
 Життя
 Наша унікальність: 
 Високі освітні стандарти 
 Сучасна інфраструктура 
 Участь роботодавців у розробленні освітніх про-

грам, навчанні та практиці
 Широкий спектр освітніх програм 
 Мобільність протягом семестру до європейських 

університетів 
 Навчання іноземними мовами 
 Цифрове освітнє середовище та сучасна бібліотека
 Участь професорів провідних закордонних універ-

ситетів в освітньому процесі 
 Сучасне комп’ютерне обладнання та Wi-Fi 
 Iнноваційний простір: Start-uр центр, FabLab, ко-

воркінг 
 Можливість формування індивідуальної освітньої 

траєкторії 
 Умови для фізичного та духовного розвитку
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