
 

 

 
 

ТРЕНІНГИ 

Навчання для студентів, аспірантів і викладачів БЕЗКОШТОВНЕ! 

Сертифікат європейського зразка! 
Дати 23, 24, 26 та 29 листопада 2018 року  

Тема 1 ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЯК НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА ОСНОВА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Мета – обґрунтувати важливість процесу гармонізації стандартів України та ЄС для 

поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, а також  надати знання про системи 

стандартизації і методи чесного бізнесу, на основі чого розвинути компетенції 

учасників тренінгу щодо створення власних ефективних стартап проектів. 

Тема 2 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ – ГАРАНТІЯ 

УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Мета  

– довести, що гарантією успіху європейських моделей бізнесу в Україні є системний 

підхід до гармонізації стандартів, що включає урахування впливу науки і освіти на 

економіку, аналіз досвіду ринку ЄС, вивчення правових основ розвитку соціально-

орієнтованого бізнесу та інноваційних векторів змін у бізнес-середовищі. 

Цільові 
групи 

Студенти та аспіранти економічних, технічних, біомедичних і ін. напрямів, які 
цікавляться бізнесом і планують працювати на вітчизняному ринку  

та / чи  на ринку ЄС. 

Методи Міні-лекції, мозкові штурми, рольові ігри, дебати, таємний покупець, спостереження 
(включене і невключене), опитування, переговори, презентації 

ТРЕНЕРИ 

 

Д.е.н., професор кафедри 

менеджменту  

КПІ ім. І. Сікорського;  

досвід викладання у школах  

МВА та у зарубіжних ВНЗ, 

консультування підпри- 

ємців, постійне підвищення 

кваліфікації на стажуваннях в 

Україні, Польщі, Словаччині. 

К.е.н., старший викладач 

кафедри менеджменту  

КПІ ім. І. Сікорського; 

У 2016 р. пройшла стажу-

вання з курсу SDI-2: Database 

Management System for SDI 

(Vancouver Island University, 

Canada).  

Шульгіна Людмила Михайлівна Жалдак Ганна Петрівна 
 

Місце  м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Перемоги, 37 

(початок о 14:00, бібліотека ім. Г.І. Денисенка, 6 поверх, 11 зала). 

 

Тренінги проводяться у рамках реалізації проекту Національного технічного 

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства 

 з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) 

«EUROPEAN BUSINESS MODELS: TRANSFORMATION, HARMONIZATION 

AND IMPLEMENTATION IN UKRAINE» 

№587138-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 

 



                                                                       

 

Гармонізація стандартів як 

нормативно-регулятивна основа 

впровадження Європейських моделей 

бізнесу в Україні 

Системний підхід до гармонізації 

стандартів – гарантія успіху 

Європейських моделей бізнесу в Україні 

ПРОГРАМА  ТРЕНІНГІВ: 

1. Поглиблення теоретичних знань з таких питань: 
1. Системи стандартизації України та ЄС. 

2. Європейські орієнтири вдосконалення   

українських стандартів: нові можливості для 

суспільства або обмеження для бізнесу. 

3. Практика гармонізації стандартів України та ЄС. 

4. Гармонізація систем стандартизації як шлях 

до чесного бізнесу в Україні. 

5. Стандарти України та їх гармонізація з 

вимогами ЄС – ефективність бізнесу – 

створення зони вільної торгівлі – розширення 

внутрішньоєвропейського ринку. 

1. Гармонізація освітніх стандартів ЄС та 

України: вплив на економіку знань. 

2. Вплив гармонізованих українських стандартів 

на структуру попиту та пропозиції на ринку ЄС. 

3. Правові та соціальні аспекти впровадження 

стандартів ЄС в Україні. 

4. Технічні, технологічні та екологічні аспекти 

впровадження стандартів ЄС в Україні. 

5. Механізми відповідності формуванню 

міжнародних та міждержавних стандартів. 

2. Аналітична частина:  
 проведення пошукових досліджень спільно зі студентами Ченстоховського технологічного 

університету;  
 аналіз отриманої інформації у контексті підготовки до створення власних проектів;  

 обговорення, дискусії, вирішення цікавих і корисних кейсів;  
 визначення прогалин у системах стандартів: обслуговування споживачів, управління 

підприємством, відносин між відділами, відносин із партнерами тощо; 
 формування груп за інтересами для розроблення проектів під керівництвом тренерів.  

3. Проектна частина: 
 вибір предмета дослідження (тобто явища чи процесу, що підлягає стандартизації, на рівні 

галузі – підприємства – відділу – функції); 

 розроблення продукту – стандарту (системи стандартів) – розрахункова частина; 

 обґрунтування доцільності продукту (короткий бізнес-план комерціалізації продукту) – 

економічна частина. 

РЕЗУЛЬТАТИ  ТРЕНІНГІВ: 
 Розуміння сутності гармонізації стандартів та ролі цього процесу в упровадженні 

Європейських бізнес моделей у власному бізнесі. 

 Усвідомлення зв’язку між процесом гармонізації стандартів та можливостями скорочення 

бюрократії, чесного бізнесу, безпечної продукції, компетентного персоналу, суспільства без 

корупції.  

 Знання причин позитивного впливу гармонізації стандартів на таке: сталий розвиток країн та 

бізнесу, економічні та фінансові аспекти ділової активності, зміцнення зовнішнього бізнесу 

та зменшення стресу на міжнародному рівні. 

 Розроблення власного стартап проекту на основі підбору ефективної бізнес-моделі, 

гармонізації соціальних та економічних цілей.  
А НАЙГОЛОВНІШЕ: ви зрозумієте, що налагодити співпрацю з ЄС просто, якщо 

підприємці ознайомлені та використовують загальноприйняті європейські стандарти до 

розроблення продукції, бізнес процесів і корпоративних комунікацій, документації, якості 

продукції і технологій управління. 

 


