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У статті обґрунтовано актуальність вико-
ристання інформаційної підтримки процесу 
прийняття управлінських рішень сучасними 
підприємствами. Уточнюється послідов-
ність прийняття управлінського рішення і 
те, яку роль в цьому процесі відіграє інфор-
маційна підтримка. Проаналізована головна 
суть, основні функції та призначення інфор-
маційних систем та системи підтримки 
прийняття рішень. Розглянуті найбільш 
поширені системи інформаційної підтримки, 
які використовують підприємства. Роз-
крито найбільш ефективні напрями функ-
ціонування інформаційної системи підприєм-
ства, а також визначені рекомендації щодо 
удосконалення управління інформаційними 
системами. Доведено, що використання 
інформаційної підтримки є обов'язковою 
умовою діяльності сучасного та успішного 
підприємства, що сприятиме прийняттю 
обґрунтованих важливих управлінських 
рішень, спрямованих на зростання конкурен-
тоспроможності і посилення економічної 
безпеки підприємства. 
Ключові слова: інформаційна підтримка, 
система, інформація, управлінське рішення. 

В статье обоснована актуальность 
использования информационной поддержки 

процесса принятия управленческих реше-
ний современными предприятиями. Уточ-
няется последовательность принятия 
управленческого решения и то, какую роль 
в этом процессе играет информацион-
ная поддержка. Проанализирована глав-
ная суть, основные функции и назначение 
информационных систем и системы под-
держки принятия решений. Рассмотрены 
наиболее распространенные системы 
информационной поддержки, которые 
используют предприятия. Раскрыты наи-
более эффективные направления функ-
ционирования информационной системы 
предприятия, а также определены реко-
мендации по совершенствованию управле-
ния информационными системами. Дока-
зано, что использование информационной 
поддержки является обязательным усло-
вием деятельности современного и успеш-
ного предприятия, которое будет способ-
ствовать принятию обоснованных важных 
управленческих решений, направленных на 
рост конкурентоспособности и усиление 
экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: информационная под-
держка, система, информация, управленче-
ское решение. 

The article substantiates the relevance of the use of modern enterprises of information support of the management decision-making process during oper-
ating activities. It is specified what is a management decision, its essence and important role in business, what requirements it must meet and how it can 
affect the fate of the enterprise and its further development. Describes the sequence of management decisions and what role information support plays in 
this process, which is most important for making the right decision, determines the dependence of events and consequences in the analysis of the informa-
tion system. The main essence, main functions and purpose of information systems and decision support systems in enterprises are analyzed. The most 
common information support systems used by enterprises in their operational activities are considered. The issue of improving the information support of 
enterprises for more accurate decision-making, more optimized, convenient and improved functioning of these programs is considered. The most effective 
directions of functioning of the information system of the enterprise are revealed, recommendations on improvement of management of information systems 
and use are defined. Describes such type of information support as the decision support system, its main functions, tasks, the main purpose, essence 
and purpose of this system and the ability to optimize workflows through this system. It is proved that the use of information support is a necessary condi-
tion for a modern and successful company and it development, which will promote sound management decisions aimed at in-creasing competitiveness 
and strengthening the economic security of the com-pany and significantly reduce the workload. After all, it is almost impossible to cope with such a large 
amount of information needed to make an important decision that will affect the future of the enterprise with positive or negative consequences. Informa-
tion support systems are improving day by day, but there are some disadvantages and many more advantages, but the information system will continue 
to improve to be more practical and easy to use.
Key words: Information support, system, information, management decision.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
INFORMATION SUPPORT FOR THE MANAGEMENT  
DECISION-MAKING PROCESS

Постановка проблеми. У сучасному світі 
кожне підприємство має потребу в інформаційній 
підтримці у процесі прийняття важливих управ-
лінських рішень. Інформація нині є одним із осно-
вних ресурсів, значення якого прирівнюється 
до матеріальних, сировинних та інших ресурсів. 
Ви-користання цих ресурсів загалом залежить 
саме від стану і використання інформації. На від-
міну від більшості ресурсів, які можуть бути вичер-
пані, інформаційний потенціал може бути викорис-
таний багато разів як командами, так і окремими 
працівниками. Водночас вона постійно зростає 
та збагачується. Суттєвим фактором, що впливає 
на підвищення ефективності виробництва на під-
приємстві, є вдосконалення управління. Потреба 
використання сучасних технологій в усіх сферах 

діяльності людини пов'язана зі зростанням потреб 
у швидкому, комплексному та систематизованому 
аналізі великої кількості інформації, прогнозуванні 
розвитку на майбутнє для прийняття найбільш 
правильного рішення вже сьогодні. Використання 
у прийнятті важливих рішень інформаційної під-
тримки зменшує складність та невизначеність 
нових завдань та цілей. Особливої актуальності 
в останній час набуває розроблення спеціаль-
них інтелектуальних засобів підтримки прийняття 
управлінських рішень за допомогою сучасних 
методів штучного інтелекту із застосуванням 
інформаційних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Процес використання та удосконалення 
інформаційної підтримки у процесі прийняття 
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управлінсь-ких рішень став об`єктом наукового 
дослідження багатьох учених, таких як І.Б. Гевко, 
С.О. Субботін, Б.Д. Пацай.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
низки питань інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень, забезпечення процесу при-
йняття управлінських рішень фахівцями за допо-
могою інформаційних систем (ІС), що сприяють 
процесу збору, збереження й аналітичної обробки 
накопиченої розподіленої інформації сучасними 
методами підтримки прийняття рішень та інфор-
маційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У наш час у діяльності сучасних підприємств 
інформація є найбільш значущим фактором 
належного функціонування. Проте особливо важ-
ливим є забезпечення ефективності та надійності 
інформації, а також прийняття правильних рішень 
на основі цієї інформації. Значну роль у прийнятті 
рішень відіграє науково-технічна інформація, 
яка містить нові наукові знання, інформацію про 
винаходи, технічні нововведення підприємства 
та конкурентних підприємств. Цим постійно попо-
внюється загальний фонд та потенціал знань і 
технічних рішень. Практичне та своєчасне вико-
ристання гарантує компанії високий рівень кон-
курентоспроможності. Інформація – це ключовий 
складник для того, щоб готувати відповідні звіти, 
пропозиції для прийняття важливих рішень. Зміст 
кожної окремої інформації залежить від потреб 
управлінських підрозділів та управлінських рішень. 
Тому, аналізуючи потреби сучасних підприємств в 
інформації, для її нормального функціонування 
необхідно виявити такі особливості прийняття 
рішень, як свідома та цілеспрямована діяльність, 
яку здійснює людина; поведінка, заснована на 
фактах та цінностях; процес взаємодії працівників 
підприємства; вибір альтернатив у межах соціаль-
ного та політичного стану ділового середовища; 
частина загального процесу управління; неминуча 
частина щоденної роботи менеджера; важливість 
для всіх інших функцій управління.

Управлінське рішення – директивний акт, метою 
якого є вплив на об’єкт управління, що ґрунту-
ється на аналізі точних даних, які характери-зують 
окрему управлінську ситуацію, визначення мети 
дій, що містить програму досягнення мети. 

Першим кроком у процесі прийняття рішення є 
визначення суті проблеми та постанова мети. На 
цьому етапі потрібно одночасно раціонально мис-
лити у двох напрямах – когнітивному та зовніш-
нього розуміння завдання. Управлінські рішення 
керівництва мусять бути своєчасними, обґрун-
тованими та раціональними. Безперервне роз-
ширення і поглиблення процесу інформатизації 
управлінської діяльності дає змогу вже сьогодні на 
практиці використовувати новітні, найбільш пер-
спективні інформаційні технології, що дозволяють 

не тільки накопичувати інформаційні ресурси, але 
й здійснювати їхній всебічний аналіз, установлю-
вати причинно-наслідкові зв’язки між явищами і 
процесами. За допомогою управлінської діяль-
ності органи державної влади й органи місцевого 
самоврядування реалізують цілі та функції дер-
жавного управління. 

Управлінська діяльність передбачає сукуп-
ність напрацьованих навичок, засобів, способів, 
умінь, доцільних вчинків та дій у сфері управ-
ління. Управлінська діяльність характеризується 
інтелектуальним характером, що виражається у її 
спрямованості на розроблення, прийняття та прак-
тичну реалізацію управлінських рішень, поклика-
них змінити в бажаному напрямі стан та розви-
ток соціальних процесів, свідомості, поведінки та 
діяльності людей. Управлінська діяльність інфор-
маційна, завжди є колективною. Особливостями 
державного управління є також юридична визна-
ченість, ясність та виразність.

Ключовими ознаками державної управлінської 
діяльності є: виразність, чіткість та юридична 
заданість. До того ж, управлінська діяльність скла-
дається з кількох етапів та за допомогою деяких 
методів може реалізовуватися у різних формах. 
Одержання якомога більшого і корисного резуль-
тату за найменшого зусилля є основною метою 
управлінської діяльності. Сутність управлінської 
діяльності в органах державного управління 
визначається специфікою об’єкта управління, 
сутність якого являє собою закономірності управ-
ління в системі державних установ. Особливості 
професійної діяльності у сфері державної служби 
зумовлюють специфіку процесів управління. До 
цих особливостей можна віднести: необхідність 
постійного прийняття управлінських рішень, виро-
бляти які нерідко приходиться в умовах дефіциту 
часу, ресурсів й інформації; тісне переплетіння 
управлінської і предметної діяльності.

Управлінські рішення мають відповідати пев-
ному переліку вимог, таких як [1]:

– всебічність – мається на увазі, що рішення 
має бути прийняте на основі максимально повної 
і достовірної інформації. Також потрібно робити 
аналіз забезпечення ресурсами, науково-техніч-
них можливостей, економічних і соціальних мож-
ливостей підприємства. Всебічна обґрунтованість 
рішення вимагає пошуку нових форм і шляхів 
обробки науково-технічної та соціально-економіч-
ної інформації;

– своєчасність – означає те, що рішення, яке 
приймається, не має відставати та випереджати 
потреби та завдання соціально-економічної сис-
теми. Завчасно прийняте рішення може негативно 
вплинути на подальший розвиток підприємства;

– повнота змісту – мається на увазі, що рішення 
має відноситися до усього управлінського об'єкта, 
охоплювати всі сфери діяльності і розвитку;
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– повноваження – означає, що суб'єкт управ-
ління повинен суворо дотримуватися тих прав 
і повноважень, які йому надані вищим рівнем 
управління;

– погоджуваність із прийнятими раніше рішен-
нями – означає спад-коємність розвитку. Необхідно 
дотримуватися законів, положень, наказів та на 
рівні окремої організації здійснювати послідовну 
ринкову та соціальну політику.

Інформаційна підтримка – процес інформацій-
ного забезпечення, орієнтований на користува-
чів інформації, зайнятих управлінням складними 
об’єктами. Інформаційна підтримка використову-
ється під час підготовки та реалізації управлінських 
рішень. Розроблення ефективних управлінських 
рішень вимагає використання сучасних інформа-
ційних технологій, що забезпечують повноту, своє-
часність відображення інформації, процесів, мож-
ливість їх моделювання, аналізу, прогнозування.

Здебільшого процедура розроблення управлін-
ського рішення передбачає великий обсяг роботи 
керівників, автоматизація якої дає змогу не тільки 
суттєво знизити трудові витрати на підготовку 
рішень, але й отримати кращі «вхідні» данні для 
своєчасних та грамотних управлінських рішень. 
Використання комп'ютерних технологій в наш час 
має такі переваги, як:

– швидкість завершення роботи;
– висока якість роботи;
– великий обсяг завершення роботи завдяки 

значному обсягу пам'яті;
– зашифрованість інформації;
– розумний розподіл функцій між користувачем 

і комп'ютером. Пе-редумови для початку автома-
тизації процесів прийняття рішень:

– значне збільшення питомої ваги наукоємних 
галузей;

– інтелектуалізація суспільства за рахунок 
покращення доступу до бази знань;

– розвиток «електронної пошти» й інформацій-
них мереж комунікації для швидкого обміну інфор-
мацією тощо;

– збільшення рівня освіченості суспільства 
завдяки персоналізації навчання, покращення 
систем самоосвіти тощо;

– заміна характеру і змісту праці (покращення 
творчого складника та розвиток частки висококва-
ліфікованої праці).

Наявність сучасних технологій, пакетів про-
грамного забезпечення, засобів телекомунікації 
та офісного обладнання добре впливає на якість 
управлінської роботи. Але слід розуміти, що кіль-
кість коштів, затрачених на автоматизацію розро-
блення управлінського рішення, не повинна бути 
більшою, ніж можливий дохід від упровадження 
такої системи. Основою інформаційної допомоги 
автоматизації процесів прийняття управлінських 
рішень є інформаційні системи. Інформаційна 

система – це база інформа-ції, апаратно-програм-
них і технологічних засобів, засобів телекомуніка-
ції, баз даних (БД) і банків даних (БнД), методів 
і процедур, персоналу управління, які реалізують 
функції збору, обробки, накопичення інформації 
для підготовки і прийняття ефективних управлін-
ських рішень. 

Функції IC – сукупність дій, спрямованих на 
досягнення загальної мети ІС. Системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) використовуються в 
основному на найвищому рівні управління, що 
має стратегічне довго-строкове значення протя-
гом року або декількох років (формування страте-
гічних цілей, планування залучення ресурсів, дже-
рел фінансування тощо).

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) – 
це спеціальні інте-рактивні ІС, які використовують 
апаратне, програмне забезпечення, дані, базу 
моделі та роботу менеджера для підтримки всіх 
етапів прийняття рі-шень у процесі аналітичного 
моделювання. Тобто система підтримки при-
йняття рішень – це набір програм, що включає 
набір різних алгоритмів підтримки прийняття 
рішень, модельну базу даних, базу даних, допо-
міжні та контрольні програми. Основна програма 
контролює процес прийняття рішень з урахуван-
ням специфіки проблеми [2]. 

Основне завдання СППР полягає у вирішенні 
такого комплексу за-вдань, як:

– контроль соціально-економічних і фінансових 
показників із метою моніторингу і комплексного 
аналізу поточної ситуації на макро- та мікрорівні;

– перевірка інформації та пошук тенденцій і 
закономірностей в отриманих даних;

– прогнозування стану виробничих комплексів, 
розуміння диспропорцій на ринках та відповідних 
точок росту на підприємстві;

– аналіз дії впливу змінних різної природи на 
ситуацію;

– чітке моделювання соціально-економічного 
розвитку регіонів на базі комплексу пов’язаних імі-
таційних та оптимізаційних моделей;

– інформаційно-аналітична підтримка процесу 
прийняття управлін-ських рішень, що аналізує 
виконання різних розрахунків сценарного та цільо-
вого типу й оцінку наслідків прийняття рішень.

Методологічні та технологічні варіанти побу-
дови СППР підприємства формуються на базі 
того, що процес використання менеджерських 
рішень характеризується значною інформатив-
ністю і непростою ситуацією реальних проблем, 
які постають перед управлінцями та менеджерами 
підприємств, та обов’язковістю проведення сис-
темного аналізу й аналітичних досліджень для їх 
вирішення. Це потребує узгодження прийнятих 
рішень на всіх рівнях керування підприємством, 
тому являє собою інтерактивний процес і аналізує 
низку основних етапів, таких як: 
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1) Інтеграція даних. Реалізується на базі схо-
вища даних, основним плюсом є те, що розрізнені 
дані інтегруються, стають проблемно-орієнтова-
ними, системними в часі, що дозволяє вивчати 
динамічні тенденції і реалізовувати різного роду 
аналітичні програми;

2) Інформаційно-аналітична підтримка. Реалі-
зується засобами інте-лектуального аналізу даних 
(Data Mining), сукупність методів, що використо-
вуються, залежно від завдання дуже велика: від 
сучасних статистичних методик, включаючи регре-
сійний, кластерний аналіз та ін., до інтелектуаль-
них технологій, таких як: генетичні алгоритми, 
нейромережеві технології та ін. [3]. Відображення 
залежностей, отриманих за допомогою OLAP-
технологій (On-Line Analytical Processing), що фор-
мують багатовимірне представлення інформації і 
довільні відрізки аналізованих даних за допомо-
гою практичних і красивих графічних оболонок, 
значно підвищує ефективність дії системного ана-
літика на цьому рівні [4].

Звертаючи увагу те, як саме інформація впли-
ває на процес управлін-ня, потрібно враховувати 
наявні проблеми підготовки та прийняття управ-
лінських рішень. Ключовими проблемами є: те, що 
діяльність бізнесу загалом, а також його підрозді-
лів і робітників не має повного об'єктивного інфор-
маційного відтворення; незрозумілість сутності 
питання: наявність попередніх документів і кон-
кретних підстав для введення конкретних рішень; 
неможливість отримання адекватного запиту 
інформації з документів, у яких ця інформація 
утримується; повільність документообігу; поява 
копій або суперечливих документів; слабка взає-
модія функції інформаційного забезпечення із сис-
темою управління; недостатній рівень переробки 
інформації, неправильне трактування «потрібної» 
та «непотрібної» інформації. 

Коли формується ситуація в організації, яка 
істотно відрізняється від раніше запланованої, 
можуть виникати проблеми. Ситуація, що має 
складні наслідки, характеризується внутрішніми 
і зовнішніми ознаками. До внутрішніх відносять 
цілі та стратегії бізнесу, технологію та ресурси, 
структуру виробництва, керування тощо. Вони 
створюють підприємство як систему, тому заміна 
одного з них зумовлює необхідність створення 
заходів, які би зберегли підприємство як цілісну 
систему. Створювати проблеми можуть внутрішні 
ознаки, такі як відхід від запланованих темпів 
та обсягів робіт, вони виникають у разі непра-
вильних дій персоналу, також у тому разі, коли 
між робітниками відсутній правильний розподіл 
обов'язків та якщо в колективі немає виконав-
ської дисципліни. Такі проблеми пояснюються 
наявністю недоліків самої системи керування. Їх 
необхідно своєчасно знаходити, усувати й блоку-
вати появу в майбутньому. 

Зовнішні чинники бувають прямими й опосе-
редкованими, загрозли-вими і такими, що відкри-
вають нові дані. Це може бути зміна інтересів та 
пріоритетів споживачів, що створює великі про-
блеми зі збутом. Бізнес може виправляти їх не 
шляхом відмови від випуску основної для себе 
продукції, а через її зміну або перехід на інші 
ринки тощо. Часто нові виклики криються у зміні 
чинного законодавства, податкової системи та ін. 
Виявлення проблем, які вже існують, забезпечує 
можливість планувати їх у майбутньому, тобто 
уникати їхньої появи в майбутньому та збіль-
шувати час для підготовки необхідних управлін-
ських рішень [5]. 

Отже, програми інформатизації сучасних під-
приємств мають різний характер та різні форми 
і види. До питань підприємницької інформації 
бі-льше відносяться такі актуальні проблеми, як 
туманність нормативної бази щодо порядку, форм 
та змісту інформаційного обміну між установами 
керування, результатом чого є як копія інформа-
ції, так і її відсутність. Користувачі, потребуючи 
доступу до інформаційних ресурсів інших струк-
тур, не конкретизують, для вирішення яких саме 
завдань, яка конкретно інформація потрібна 
та хто її створює. Це свідчить про недостатню 
ефективність інформаційного обміну між підроз-
ділами на організаційно-адміністративному рівні. 
Основним недоліком є те, що у форм та засобів 
інформаційного обміну на сучасному технологіч-
ному рівні відсутній правий статус електронних 
документів, неконтрольованість нормативно-тех-
нічного забезпечення процесів інформатизації є 
основою, що певною мірою заважає взаємодії та 
координації програм інформатизації. Тут є безліч 
неконтрольованих моментів, таких як, наприклад, 
відсутність традиційної термінології та стандар-
тів або відсутність методів класифікації засобів 
інформатизації. Ці фактори мають вплив зазвичай 
саме на органи, оскільки приватні підприємницькі 
структури мають змогу закривати їх у робочому 
порядку, як і формують нині більшість стандартів 
у цій сфері діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Проводячи аналіз важливості інформаційної під-
тримки підприємства у прийнятті управлінських 
рішень, можна зауважити, що від того, яким буде 
управлінське рішення, залежить подальший стан, 
розвиток, успішність у майбутньому підприємства. 
Важливою умовою для прийняття вдалого рішення 
є актуальність і точність інформації про стан під-
приємства, що використовується. Велика різнома-
нітність продуктів, які з часом далі прогресують в 
своїх можливостях, створених із метою викорис-
тання спеціальних завдань чи навіть їх модулів, 
дає можливість знизити до мінімуму ймовірність 
настання невигідного «сценарію», максимально 
понизити ризики та збільшити ефективність усього 
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процесу цілепокладання та прийняття рішень. 
Системи для інформаційної підтримки з кожним 
днем все більше вдосконалюються, деякі недоліки 
все ж є, та переваг значно більше. 
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