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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців з сучасного управління проєктами 

та передбачає засвоєння і навички практичної реалізації засад стратегічного менеджменту, 

теорії систем та методів прийняття рішень у актуальних обставинах розвитку світу. 

Завданням вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент, теорія систем і 

прийняття рішень в організації» є вивчення основних підходів та методів стратегічного 

менеджменту; засвоєння методологій бачення мереж рішень при постановці управлінських 

проблем; володіння головними концепціями теорії вибору варіантів; застосування інтуїтивних, 

рольових та раціональних методів прийняття рішень; вивчення організаційних методів 

прийняття групових рішень; апробація засвоєних методів шляхом прогнозування меж реалізації 

у власному досвіді підприємницької та комерційної діяльності; адаптація до сучасної 

періодичної і наукової літератури у галузі прийняття рішень та використання ресурсів світової 

інформаційної мережі. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

Знати: підходи та правила до ведення ділових 

перемовин, особливості та аспекти роботи з 

представниками різних галузей 

Вміти: використовуючи метологію прийняття 

рішень налагоджувати співпрацю із зацікавленими 

сторонами проєкту, застосувати інтуїтивні, рольові 

та раціональні методи прийняття рішень 

 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: основні підходи та методи стратегічного 

менеджменту, методології бачення мереж рішень 

при постановці управлінських проблем, 

організаційні методи прийняття групових рішень 

Вміти: використовуючи набуті теоретичні знання, 

формувати стратегічні кроки подальшої реалізації 

проєкту, що потребує креативності, так як всі 

проєкти унікальні. Вміти приймати сміливі рішення 

для управління проєктом. Вміти організовувати 

зібрання і виділяти із загального мозкового штурму 

інноваційні та креативні рішення 

 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати: методології бачення мереж рішень при 

постановці управлінських проблем, головні 

концепції теорії вибору варіантів 

Вміти: використовувати сучасні методології 

управління та прийняття рішень, знаходити нові 

варіанти дій, освоювати новітні методики та 

виділяти важливі, використовувати знання на 

практиці, аналізувати результати і приймати зважені 

рішення 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

Знати: принципи формування місії, бачення, цілей 

та робіт проєкту, визначати цінності для всіх 

зацікавлених сторін 

Вміти: визначити та описати місію проєкту, 

бачення поадальшої роботи, головні цілі, розбити 

цілі на підцілі. За результатами формувати подальші 
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стратегії та плани напрями реалізації проєкту, розробляти відповідні 

стратегії роботи та здійснювати процес планування 

 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Знати: сучасні методології, методи та підходи до 

управління проєктами. Знати підходи до організації 

проєктної команди, взаємодії із зацікавленими 

сторонами проєкту, основні підходи та методи 

стратегічного менеджменту 

Вміти: аналізувати, розробляти і описувати всі фази 

життєвого циклу проєкту, формувати проєктну 

документацію, розробляти плани і управляти ними, 

виявляти та управляти ризиками. Організовувати 

роботу команди проєкту, формувати командний дух, 

налаштовувати плідну взаємодію. Вміти гнучко 

реагувати на зміни та нові виклики, приймати 

креативні рішення 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Стратегічний менеджмент, теорія систем і прийняття рішень в організації. 

 Змістовий модуль 1. Стратегічний менеджмент, методи та засоби стратегічного 

управління. Виникнення, стан і розвиток методології прийняття управлінських рішень. 

Тема 1. Сутність, цілі і завдання стратегічного управління. Розгляд та пояснення визначень 

стратегічного управління, вивчення цілей та завдань.  

Тема 2. Моделі і методи креативного управління. Вивчення та класифікація методів та моделей 

процесів креативного управління. 

Тема 3. Світовий рівень та національний внесок у методи прийняття рішень. Огляд світових 

тенденцій розвитку теорії прийняття рішень. Аналіз праць закордонних та вітчизняних 

науковців. 

Тема 4. Основи групової та особистої поведінки у стані прийняття рішень. Вивчення станів та 

методів колективної взаємодії. Визначення відмінностей у процесах прийняття рішень 

індивідуумів та групи менеджерів. 

Тема 5.  Функції керівника та сценарії ритуальної поведінки в умовах прийняття рішень. 

Визначення лідерства, переліку необхідних функцій керівника проекту чи програми. 

Тема 6. Психологічні підходи до прийняття рішень, інтуїтивні та раціональні рішення. 

Класифікація та види підходів до прийняття рішень. Аналіз відмінностей між інтуїтивними та 

раціональними методами прийняття рішень.  

Тема 7. Поняття просторів альтернатив та можливостей і їх застосування у прийнятті рішень. 

Особливості процесів прийняття рішень у проекті чи програмі проектів з використанням методу 

простору альтернатив. Розгляд можливостей застосування такого методу. 

     Змістовий модуль 2. Сучасний стан та актуальні проблеми і перспективи розвитку 

методів прийняття рішень 

Тема 1. Моделі структур та вибору варіантів у прийнятті рішень. Поняття про механізми і 

функції вибору. Розгляд та аналіз моделей структур у процесі прийняття рішень. Пояснення 

основних понять про механізми функції вибору того, чи іншого рішення.  

Тема 2. Сучасні технології впливу на якість вибору варіантів та прийняття рішень. Аналіз і 

вивчення сучасних тенденцій розвитку, як технології впливають на якість вибору варіантів та 

прийняття рішення. 

Тема 3. Кретивна поведінка особистості, як умова успіху при прийнятті рішень. Поняття 

креативності у управлінні проектами, сучасна парадигма успіху компанії, що залежить від 

правильності зробленого вибору. 

Тема 4. Еврістичні методи особистої та групової методології прийняття рішень. Технологія 

синектики у середовищі зв’язків. Вивчення особливостей технології синектики у середовищі 

проектних менеджерів та вплив її використання на успішне виконання проектів.  
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Тема 5. Синергетика сітьових і лінгвістичних методів у прийнятті рішень, технології NLР. 

Сучасні та дієві технології управління мисленням, діями та поведінкою персоналу. 

Тема 6. Технології створення експертних систем та систем штучного інтелекту у прийнятті 

рішень. Розгляд та вивчення технологій створення експертних систем. Аналіз останніх 

досліджень у процесах створення штучного інтелекту та його вплив на успіх проектів і програм. 

 

Модуль 2. Курсовий проект 

Тема 1. Розробити та описати стратегію розвитку фірми. Опис та місце розташування фірми, її 

місія цілі, галузь діяльності. Програма проектів, поєднана з стратегією розвитку. Обґрунтування 

реалізації кожного конкретного проекту, описання продуктів проекту.   

 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Основи групової та особистої поведінки у стані прийняття рішень 
2 Моделі структур та вибору варіантів у прийнятті рішень. Поняття про механізми і 

функції вибору 
3 Синергетика сітьових і лінгвістичних методів у прийнятті рішень, технології NLР  
4 Технології створення експертних систем та систем штучного інтелекту у прийнятті 

рішень 
5 Ситуаційна вправа з питань прийняття стратегічних рішень 
6 Практичне завдання щодо пріоритетів ключових учасників бізнесу/проекту 

 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Вибір варіантів, як методологічна основа методів прийняття рішень 
2 Світовий рівень та національний внесок у методи прийняття рішень 
3 Основи групової та особистої поведінки у стані прийняття рішень 
4 Функції керівника та сценарії ритуальної поведінки в умовах прийняття рішень 
5 Психологічні підходи до прийняття рішень, інтуїтивні та раціональні рішення  
6 Поняття просторів альтернатив та можливостей і їх застосування у прийнятті рішень  
7 Моделі структур та вибору варіантів у прийнятті рішень. Поняття про механізми і 

функції вибору 
8 Сучасні технології впливу на якість вибору варіантів та прийняття рішень 
9 Креативна поведінка особистості, як умова успіху при прийнятті рішень 
10 Еврістичні методи особистої та групової методології прийняття рішень. Технологія 

синектики у середовищі зв’язків 
11 Синергетика сітьових і лінгвістичних методів у прийнятті рішень, технології NLР  
12 Технології створення експертних систем та систем штучного інтелекту у прийнятті 

рішень 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль  

№ 2 

Підсумковий 

екзамен 

40 40 20 100 

 

(виконання курсового проєкту) 

Змістовний модуль 1 Захист роботи Сума 

70 30 100 
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Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний менеджмент, теорія систем і прийняття 

рішень в організації» 

2. Запитальники для самостійної роботи. 

3. Тести. Завдання для підсумкового контролю знань. 

4.  Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Стратегічний 

менеджмент, теорія систем і прийняття рішень в організації». 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Яковенко В.Б.Стратагемы. Комментарии.  – К.,УАУП, 2006. 

2. Яковенко В.Б.Менеджмент и маркетинг. – К., ВИПО, 2007. 

3. Яковенко В.Б. “Введение в инновационные технологии” ЄУ, 2007. 

4. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., 

Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – 

К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.: ил. 

5. Бушуєв С.Д.,Яковенко В.Б.,Семіотика і креатив. Монографія, Українська асоціація 

управління проектами,  2012 р. 

Допоміжна 

 

1. Нейман Д., Моргенштерн О. “Теория игр и экономическое поведение”. М. Наука, 1970. 

2. Ларичев О.И. “Наука и искусство принятия решений” М. Наука, 1980. 

3. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. “Выбор вариантов: основы теории”. М. Наука, 1990 

4. Исследование по теории структур. Сборник научных трудов под редакцией Айзермана М.А., 

Каянелло Э.Р. М. Наука, 1988. 

5. Поспелов Д.А. “Ситуационное управление. Теория и практика” М. Наука, 1989. 

6. Алдер Х. “НЛП современные психотехнологии” СПб “Питер”, 2000. 

7. Хьелл Х., Зиглер Д. “Теории личности” СПб “Питер”, 1988. 

8. Фаер С.А. “Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы” СПб, Ст.гр., 1988. 

9. Харро фон Зенгер. “Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать” М. Прогресс, 

1995. 

10. Робер М. Тильман ф. “Психология индивида и группы”. М. Мир, 1993. 

11. Хакен Г. “Синергетика” М. Мир, 1980. 

12. Фрайлингер К. “Сила внедрения” Линц, 1996. 

13. Делроу Д. «Ключові управлінські рішення» К. Наук. думки, 2001. 

15. Айзерман М. А. Алисткеров. «Основы теории выбора» М., Наука, 1991. 

16. Ларичев Д. И. «Теория и методы принятия решений» М., 1999. 

17. Вуджек. Т. «Как создать идею» – Питер, 1997. 

18. Делроу Дес «Ключові управлінські рішення”, Наукова Думка, 2001. 

19. Х фон Зенгер «Китайские стратагемы» – Питер, 1998. 

20. Поппер К. «Логика и рост научного знания» – М., Прогресс., 1983. 

  
14. Інформаційні ресурси 

 
 1. http://library.knuba.edu.ua 

 2. http://org.knuba.edu.ua 

 

http://library.knuba.edu.ua/

