
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

              «Міжнародні стандарти ведення бізнесу» 
 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма Міжнародний бізнес 

Освітній рівень Третій (доктор філософії) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин, ауд. 35, 
другий навчальний корпус, телефон . +38(057)702-11-36,  
сайт кафедри: https://kafmev.hneu.edu.ua/en/ 

Викладач (-і) Лебідь Олеся Вікторівна, к. е. н., професор 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Лебідь О. В.: olesia.lebid@hneu.net 

 

Дні занять Лекція: згідно діючого розкладу занять  

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародних економічних відносин, очні, 

відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, чат 

ПНС 
 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у аспірантів компетентностей щодо 

впровадження та застосування міжнародних стандартів ведення бізнесу. 

 

 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Теорія міжнародних економічних відносин, 

Міжнародні відносини і світова політика, Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Актуальні питання дотримання міжнародних стандартів ведення 

бізнесу 

Тема 1. Міжнародні стандарти ведення бізнесу як інструмент забезпечення стійкого розвитку 

підприємства  

Тема 2. Особливості міжнародних систем стандартизації ISO  

Тема 3. Особливості міжнародних стандартів фінансової звітності  

Тема 4. Застосування стандартів Інкотермс  

 

Змістовий модуль 2. Застосування міжнародних стандартів для підвищення 

ефективності бізнесу 

Тема 5. Управляння якістю: концептуальні проблеми міжнародних стандартів 

Тема 6. Формування культури ведення бізнесу  

Тема 7. Практики оцінки та стандарти у сфері інтелектуальної власності  

Тема 8. Системи міжнародної екологічної стандартизації  

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

https://kafmev.hneu.edu.ua/en/
mailto:olesia.lebid@hneu.net
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/schedule?employee=422634
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/schedule?employee=422634


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7570 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів,  

отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у 

балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" 

та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку 

отримання менше 60 балів аспірант обов'язково виконує додаткові завдання після закінчення 

екзаменаційної сесії у встановлений термін.  

Поточний контроль містить такі заходи: завдання за темами; поточні контрольні 

роботи; індивідуальні завдання, 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 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

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

дисципліни http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27005 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «27» червня 2022 року. Протокол №13 


