
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

«Стратегії менеджменту» 

 

Спеціальність Менеджмент  

Освітня програма Менеджмент 

Освітній рівень Третій (PhD) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра менеджменту та бізнесу, ауд.703 бібліотечного 

корпусу, телефон (057) 702 01 46 (дод. 2-96), сайт 

кафедри: https://www.kmib-hneu.com/  

Викладач (-і) Мазоренко Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Мазоренко О. В.: oksana.mazorenko@hneu.net 

Дні занять Лекція: згідно діючого розкладу занять  

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі менеджменту та бізнесу, очні, відповідно до 

графіку консультацій, індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного 

менеджменту, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку організації та 

набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного управління в 

діяльності підприємства 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Сучасні теорії менеджменту, Маркетинг 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи стратегічного менеджменту 

Тема 1. Стратегії менеджменту: сутність та особливості 

Тема 2. Моделі стратегічного управління 

Тема 3. Стратегічне планування в системі стратегічного управління 

підприємством 

Тема 4. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних 

позицій 

Змістовий модуль 2. Вироблення стратегії та її реалізація 

Тема 5. Вибір стратегії та складання стратегічного плану 

Тема 6. Конкурентні стратегії 

Тема 7. Розробка функціональних стратегій 

Тема 8. Сучасні стратегії менеджменту 

Тема 9. Управління стратегічним потенціалом підприємства 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор, MS Office 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5630    

https://www.kmib-hneu.com/
http://www.rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=405615
http://www.rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=405615
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5630


Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів; 

підсумковий контроль знань та компетентностей PhD студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі виконання залікового завдання, завданням якого є перевірка 

розуміння PhD студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння 

формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

поточної та підсумкової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

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 (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5630 ). 
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