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5 осінній 

 
1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань з 
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень. 

 
2. Завдання: теоретична і практична підготовка здобувачів ВО у сфері 
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень; 
формуванні вмінь та навичок: визначення сутності процесу прийняття рішення та 
змісту інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень; ідентифікації 
управлінських інформаційних систем  прийняття рішень; обґрунтування типів 
систем підтримки прийняття рішень (СППР); визначення різниці між 
інформаційними системами управління (MIS) та системами підтримки прийняття 
рішень (DSS); застосування аналітичних систем підтримки прийняття рішень; 
застосування різних моделей та методів обґрунтування управлінських рішень 
(облікові та фінансові моделі, моделі аналізу рішень, моделі прогнозування, сітьові 
та оптимізаційні моделі, імітаційні (симуляційні) моделі). 
 
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
 
знання і розуміння: 

моделей процесу прийняття управлінських рішень в різних умовах 
(визначеності, невизначеності та ризику); 

етапів, технологій та алгоритмів процесу прийняття рішень; 
змісту інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень;  
базових засад організації процесу інформаційно-аналітичної підтримки 

прийняття управлінських рішень;  
управлінських інформаційних систем  прийняття рішень; 
типів систем підтримки прийняття рішень (СППР); 
розуміння різниці між інформаційними системами управління (MIS) та 

системами підтримки прийняття рішень (DSS); 
особливостей аналітичної оцінки управлінських рішень; 
облікових, фінансових моделей прийняття управлінських рішень; моделей 

аналізу рішень, прогнозування; сітьових, оптимізаційних та імітаційних 
(симуляційних) моделей; 

аналітичних алгоритмів Data mining для прийняття управлінських рішень; 
сучасних статистичних методів, моделей, цифрових технологій, 

спеціалізованого програмного забезпечення для розв’язання складних задач; 
спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для 

вирішення задач управління організацією; 
 
 



застосування знань і розумінь: 
уміння критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

уміння ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  

уміння навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

уміння використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач 
публічного управління та адміністрування; 

уміння розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, 
часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 
екологічні наслідки варіантів рішень; 

уміння планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 
публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 
постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 
методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 
висновків; 

уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією (Power BI 
тощо). 
 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Основи процесу прийняття рішення. 
Тема 2. Сутність інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень. 
Тема 3. Організація процесу інформаційно-аналітичної підтримки прийняття 
управлінських рішень. 
Тема 4. Управлінські інформаційні системи  прийняття рішень. 
Тема 5. Типи систем підтримки прийняття рішень (СППР).  
Тема 6. Різниця між інформаційними системами управління (MIS) та системами 
підтримки прийняття рішень (DSS). 
Тема 7. Особливості аналітичної оцінки управлінських рішень. 
Тема 8. Аналітичні системи підтримки прийняття рішень (Microsoft Power BI 
Desktop). 
Тема 9. Облікові та фінансові моделі прийняття управлінських рішень.  
Тема 10. Моделі аналізу рішень. 
Тема 11. Моделі прогнозування в СППР. 
Тема 12. Сітьові та оптимізаційні моделі. 
Тема 13. Імітаційні (симуляційні) моделі. 
Тема 14. Прийняття рішень з використанням аналітичних алгоритмів Data mining. 
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