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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. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері 

інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в 

умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог 

Знати: основні засади стратегічного менеджменту, 

методології прийняття рішень у складних 

управлінських ситуаціях, приклади застосування 

групових рішень у сфері інформаційних систем 

Вміти: використовуючи теорії прийняття рішень та 

аналітично мислячи приймати критичні рішення в 

суперечливих умовах. Вміти використовувати 

організаційні методи прийняття групових рішень у 

сфері інформаційних систем та технологій 

ЗК5. Здатність аналізувати великі 

масиви інформації для 

прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо 

ведення бізнесу 

Знати: правила, інструменти та кроки проведення 

аналізу великих масивів інформації, методології 

бачення мереж рішень при постановці 

управлінських проблем, головні концепції теорії 

вибору варіантів 

Вміти: використовуючи інструменти та правила 

проводити аналіз великих масивів інформації, за 

результатами приймати відповідні обґрунтовані 

управлінські рішення 

 

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 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Здатність використовувати 

системи і методології 

управління проєктами, функції 

та процеси професійного 

управління проєктами, 

формувати концепцію проєкту, 

визначати основні 

Знати: сучасні методології та підходи до управління 

проєктами, основні функції проєктного менеджера. 

Знати основні правила формування концепції 

проєкту та визначення характеристик проєкту. Знати 

послідовність визначення життєвого циклу проєкту. 

Знати правила класифікації проектів та їх 

особливості. Знати ознаки, за якими проводиться 
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характеристики проєктів, 

визначати життєвий цикл 

проєкту, оточення проєкту, 

проводити класифікацію 

проєктів 

опис та визначаються характеристики проєктів 

Вміти: управляти проєктами, користуючись 

сучасними знаннями, методологіями та підходами 

управління. Вміти формувати чітку та зрозумілу 

концепцію проєкту, визначати головні 

характеристики проєкту. Вміти будувати та 

поисувати життєвий цикл проєкту, розуміти 

послідовність фаз. Вміти здійснювати грамотний 

опис проєкту, зрозумілий замовнику та іншим 

зацікавленим сторонам. Вміти класифікувати 

проєкти за ознаками та розставляти пріоритети.  

СК14. Здатність використовувати 

методи та поняття та категорій 

системного аналізу, 

формалізовані процедури й 

алгоритми системного аналізу, 

проводити класифікацію 

моделей за ціллю моделювання, 

використовувати засоби 

побудови моделей, формувати 

перелік стратегічних рішень в 

проєктах, використовувати 

методи аналізу проєктних 

рішень, евристичні методи 

обґрунтування та прийняття 

рішень в проєктах, проводити 

визначення цілей проєкту на 

основі системного аналізу, 

розроблювати характеристики 

елементів системи проєктної 

діяльності, визначати 

властивості систем, 

застосовувати засоби побудови 

моделей, використовувати 

методи аналізу та синтезу у 

системному аналізі, 

застосовувати методи 

декомпозиції та агрегації, 

використовувати процедуру 

декомпозиції та алгоритм 

декомпозиції, будувати матриці 

управлінських рішень в 

проєктах, застосовувати 

процесний підхід до 

формування моделей прийняття 

рішень, використовувати 

евристичні методи 

обґрунтування та прийняття 

рішень в проєктах, 

використовувати інформаційні 

технології підтримки та 

прийняття управлінських 

рішень в проєктах. 

Знати: основні методи, поняття та категорії 

системного аналізу, процедури та алгоритми, 

особливості процесу класифікації. Розумітись на 

засобах побудови моделей, формуванні переліку 

стратегічних рішень в проєктах. Правила 

визначення цілей проєкту на основі системного 

аналізу, особливості визначення ввластивостей 

систем, застосування засобів побудови моделей. 

Знати правила використання методів аналізу та 

синтезу із системного аналізу щодо проєктів.  

Вміти: використовуючи набуті теоретичні знання із 

системного аналізу проводити процедури 

класифікації моделей, формувати перелік 

стратегічних рішень в проєктах, проводити 

визначення цілей проєкту, розроблювати 

характеристики елементів системи проєктної 

діяльності. Керуючись методологією системного 

аналізу  застосовувати методи декомпозиції та 

агрегації, використовувати процедуру декомпозиції 

та алгоритм декомпозиції, будувати матриці 

управлінських рішень в проєктах. Вміти 

застосовувати процесний підхід до формування 

моделей прийняття рішень. Вміти використовувати 

сучасні інформаційні технології для підтримки та 

прийняття управлінських рішень в проєктах 
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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.  

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 
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№ Назва теми 

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 

 
 

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 
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