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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є інформаційні технології, методи й засоби обробки 

інформації в системах підтримки прийняття рішень. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами фундаментальних теоретичних знань про 

розвиток і організацію методів та моделей прийняття рішень, формування практичних навичок їх 

використання в обліку та оподаткуванні. 

 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ використання методів та 

моделей прийняття рішень; набуття практичних навичок оволодіння методами пошуку найкращого або 

прийнятного способу дій для досягнення цілей, формулювання вимог до систем прийняття й виконання 

рішень підприємством. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформатика», «Математика 

для економістів», «Економетрика», «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні» , «Облік у бюджетних установах». 

 

Вимоги до знань і вмінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 основні методи розв’язування задач математичного моделювання;  

 методології та сучасні технології моделювання; 

 методи проектування моделей складних систем; 

 планування та проведення імітаційних експериментів; 

 принципи побудови засобів імітаційного моделювання;  

 способи подання й зберігання даних, що лежать в основі систем підтримки рішень; 

 можливості і компоненти систем прийняття рішень;  

 типи ІТ у систем прийняття рішень, що застосовуються на різних етапах ухвалення рішення; 

б) вміти: 

 проводити при обстеженні об’єкта управління збір та систематизацію даних про об’єкт та його 

діяльність; 

 формулювати та розв’язувати математичні задачі; 

 застосовувати системний підхід; 

 самостійно опановувати нові методи та технології аналізу складних ієрархічних систем; 

 виявляти фактори, що впливають на розвиток ІС;  

 формулювати вимоги до систем прийняття рішень; 

 здійснювати вибір систем прийняття рішень, виходячи з потреб і можливостей підприємства;  

 оцінювати систем прийняття рішень для конкретного прикладного застосування. 

 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність та особливості систем прийняття рішень. 

Тема 2. Загальна модель процесу прийняття рішення 

Тема 3. Розвиток і запровадження систем прийняття рішень. 

Тема 4. Основні компоненти систем прийняття рішень. 

Тема 5. Класифікація систем прийняття рішень. 

Тема 6. Моделі і методи аналізу складних систем. 
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