
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи в міжнародному бізнесі» 
 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Міжнародний менеджмент 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.  

Лабораторні – 36 год. 

Самостійна робота – 120 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки і менеджменту, 

ауд. 201 головного корпусу, телефон: (057) 702-18-32, 

(дод. 3-46), сайт кафедри: 

http://mev.hneu.edu.ua/international-economics-and-

management/ 

Кафедра інформаційних систем, ауд. 413 головного 

корпусу, телефон: (057) 702-18-31, (дод. 4-37), сайт 

кафедри: http://www.is.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Серпухов Максим Юрійович, кандидат економічних наук, 

доцент; 

Дорохов Олександр Васильович, кандидат технічних 

наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Серпухов Максим Юрійович: maximserpuhov@gmail.com; 

Дорохов Олександр Васильович: aleks.dorokhov@hneu.net, 

aleks.dorokhov@meta.ua  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародної економіки і менеджменту, 

очні, відповідно до графіка консультацій, індивідуальні 

На кафедрі інформаційних систем, очні, відповідно до 

графіка консультацій, індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни: сформувати цілісне уявлення та виробити практичні навички 

роботи з сучасними інформаційними системами і технологіями у міжнародному бізнесі. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Інформатика, Основи міжнародних економіки 

та менеджменту. 

Знання, вміння та навички з використання комп’ютерних програм та Інтернет ресурсів. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Інформаційні системи і технології в бізнесі, їх структура та складові 

Тема 2. Класифікація інформаційних систем і технології для бізнесу 

Тема 3. Функціональний підхід до застосування інформаційних систем і технології в бізнесі 

Тема 4. Огляд сучасних інтегрованих бізнес систем організації роботи і взаємодії з 

клієнтами 

Тема 5. Огляд спеціалізованих інформаційних систем для вирішення окремих бізнес задач 

Тема 6. Еволюція розвитку сучасних інформаційних систем та технологій в міжнародному 

бізнесі 

Тема 7. Інформаційно-аналітичні системи у міжнародному бізнесі на прикладі 
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інформаційних ресурсів та баз даних: WTO, ЕС- TRADE HELPDESK, Trading Economics.com, 

World Bank Group 

Тема 8. Інформаційні технології у міжнародному бізнесі: електронні торгівельні 

майданчики, аукціони та «маркетплейси». На прикладах роботи найбільших маркетплесів: 

Amazon та Allibaba 

Тема 9. Інформаційні – комунікаційні технології у міжнародному бізнесі: SMM (Social Media 

Marketing), комунікаційні платформи та програми (ZOOM, Google met, skype) і канали 

поширення інформації 

Тема 10. Фінансові та біржові системи та технології у міжнародному бізнесі. Огляд 

Світових бірж та фінансових майданчиків 

Тема 11. Платіжні системи та банківські технології у міжнародному бізнесі. Огляд 

світових платіжних систем та їх ролі у міжнародних розрахунках в рамках здійснення 

міжнародних торгівельних операцій 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7004  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 

100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів. 

Максимально можлива кількість балів за поточний контроль упродовж семестру – 60 та 

підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива кількість балів за поточний контроль – 

35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні 

контрольні роботи; презентації за темами та написання есе. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності ґрунтується на засадах, наведених в 

Кодексі академічної доброчесності Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf) 

Політика щодо пропусків занять базується на Положенні про моніторинг та самооцінку 

якості результатів навчання студентів у Харківському національному економічному 

університеті імені Семена Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf) 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну спирається на вимоги 

Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/10/Kodeks-profesiynoyi-etyky.pdf) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7004). 
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