
  

 

Formation à Entreprenariat social à l'Université / 

Розвиток соціального підприємництва в університеті 

Nous renforçons la position de l'université de l'esprit d'entreprise, 

créons un environnement propice au développement de projets sociaux, 

mettons en œuvre des objectifs de développement durable. 

Ми зміцнюємо позиції підприємницького університету, створюємо 

середовище для розвитку соціальних проєктів, реалізуємо цілі сталого 

розвитку. 

Partenaires du projet / 

Партнери проєкту 

Université de Lorraine, France 

 
 

Greta du Velay, France 

 

ГО Gwara Media, Харків 

 

ГО Сучасна жінка, Харків 

 

IT Cluster Kharkiv 

 

Випускник програми подвійного 

диплому ХНЕУ-Ліон2 «Бізнес-

інформатика», приватний 

підприємець Voitenko 

 

Entrepreneur 
individuel Voitenko 

 



Résumé du projet / 

Опис проєкту 

Le projet FESU permettra de créer une 

formation à l'Entrepreneuriat Social (en 

présentiel et par MOOC) de 5 ECTS, 

avec 5 composantes numériques et 

vidéo, et des études de cas en langue 

française et ukrainienne. Cette 

formation sera rendue obligatoire pour 

les spécialités Entrepreneuriat, Systèmes 

d'Information et Marketing, et 

optionnelle pour tous les étudiants de 

l'UNEK.  

Au moins deux activités sociales réelles 

seront organisées chaque année sous 

forme de projets d’étudiants.  

Six professeurs UNEK seront formés 

pour ces contenus et cette pédagogie.  

 

 

Le projet FESU introduira  

-1) un environnement entrepreneurial et 

les questions de responsabilité sociale 

dans la stratégie de l’UNEKh,  

-2) de nouveaux partenariats innovants 

l'Entrepreneuriat Social et  

-3) la mise en œuvre d'approches 

modernes d'apprentissage 

interdisciplinaire dans les cours 

d’Entreprenariat Social ; les acquis 

d'apprentissage combineront des 

compétences professionnelles et 

sociales.  

 

В рамках проєкту буде створено 

навчальну дисципліну з  соціального 

підприємництва (5 ECTS) з 5 

цифровими і відео компонентами, а 

також кейси французькою та 

українською мовами. Це навчання 

буде обов'язковим для студентів 

спецільностей з підприємництва, 

інформаційних систем і маркетингу, а 

також факультативним для всіх 

студентів ХНЕУ ім С.Кузнеця.  

 

В рамках проєкту буде розроблена 

бізнес-модель взаємодії соціальних 

підприємців з університетською 

екосистемою та бізнесом на основі 

пріоритетних цілей сталого розвитку, 

таких як розвиток підприємницьких 

навичок і здібностей як в рамках 

вищої освіти, так і за її допомогою.  

 

Основні завдання проєкту:  

 

-1) висвітлення питань щодо 

підприємницького середовища і 

соціальної відповідальності в стратегії 

ХНЕУ ім С.Кузнеця, 

 

-2) нові інноваційні партнерства в 

галузі соціального підприємництва  

 

-3) впровадження сучасних 

міждисциплінарних підходів до 

навчання на курсах соціального 

підприємництва; результати навчання 

будуть поєднувати професійні та 

соціальні навички.. 

 

La diffusion des livrables du projet sera 

assurée sur les sites Web de l'UNEK et 

 

Поширення результатів проекту буде 

здійснюватися на сайтах ХНЕУ ім 



des partenaires, les médias sociaux, du 

BECO de l’AUF, de l'Alliance française de 

Kharkiv et de l'Institut français 

d'Ukraine. 

 

С.Кузнеця і партнерів, в соціальних 

мережах, AUF BECO, Французького 

альянсу Харкова і Французького 

інституту в Україні.. 

La conférence internationale scientifique 

et pratique "L’Entrepreneuriat social et 

innovations dans les défis mondiaux"  

  

Novembre 2021. 

Соціальне підприємництво та 

інновації в умовах глобальних 

викликів - Міжнародна науково-

практична конференція  

Social Entrepreneurship and 

Innovations within global challenges  

 

Листопад 2021. 

Read 

 
 

Координатор проєкту: 
професор Ірина Золотарьова, професор кафедри інформаційних 
систем, радник ректора щодо міжнародних проєктів, 
e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net 
 

Науковий керівник проєкту: 
Професор Марина Салун, завідувачка кафедри підприємництва та 
готельно-ресторанного бізнесу, 
e-адреса: maryna.salun@hneu.net 
 

mailto:iryna.zolotaryova@hneu.net
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9.11.2021 р. студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» прийняли участь у гостьовій лекції та презентації кейсів соціального 

підприємництва від Ольги Шаповал, виконавчої директорки Kharkiv IT Cluster. 

Зустріч було організовано в рамках науково-освітнього проєкту ХНЕУ ім. С. Кузнеця «Formation à 

Entreprenariat social à l'Université» («Навчання соціальному підприємництву в університеті»), що 

фінансується AUF.  

 

Своїми враженнями про участь у соціальній ініціативі Boot Camp від Kharkiv IT Cluster поділилась 

Діана Шестакова. 

 

 



 


