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ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Різке підвищення рівня складності функціонуючих соціально-

економічних систем повинно також відбиватися на вимогах до якості й 

ефективності їхнього менеджменту. Це тягне концептуальне переосмислення 

деяких напрямків і завдань діагностики в управлінні, яка базується на 

злагодженій інформаційній системі. Інтегрована корпоративна інформаційна 

система управління підприємством має забезпечити керівництво об’єктивною 

картиною роботи всіх підрозділів і залишатися «прозорою» на всіх етапах 

збору, передавання до будь-якого структурного підрозділу. Одним з джерел 

економічної інформації в процесі прийняття управлінських рішень виступають 

облікові дані, хоча самі по собі вони не забезпечують достатньої 

поінформованості. Перевагою такого виду інформації є дані про стан та 

використання всіх видів ресурсів у процесі виробництва продукції, її реалізації, 

формування фінансових результатів.  

Інформаційний простір кожного підприємства як соціально-економічної 

системи функціонує як єдине ціле й розвивається разом з самою організацією. 

Першочерговим завданням економічного дослідження стану підприємства є 

одержання (на основі даних плану, обліку та інших джерел аналітичної 

інформації) відомостей про результати діяльності, характер наявних 

економічних резервів і потенційних можливостей господарюючого суб’єкту. 

Методика інформаційного супроводження процесу прийняття 

управлінських рішень будується на моделі інформаційних потоків 

підприємства. Інформаційне супроводження у формі інформаційного потоку 

має наступні ознаки: документ (на чому фізично міститься інформація); 

проблематику (до якої сфери діяльності підприємства належить інформація: 

закупівель, збуту продукції, закриття місяця та отримання зведених витрат, 

планування тощо); виконавця (особи, яка цю інформацію передає); 

періодичність (частота передачі щомісячно, щоквартально, щоденно тощо). 

Слід зазначити, що інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень 

передбачає збирання, оброблення, аналіз та інтерпретацію інформації, яка має 

різний ступінь достовірності. Виникає проблема вибору в цьому масиві 

найбільш достовірних даних, на яких можна побудувати модель управлінської 

поведднки. Кожний з етапів процесу прийняття управлінських рішень 

пропонуємо характеризувати:  сукупністю даних, які використовуються для 

підготовки управлінських рішень (нормативно-правові і законодавчі акти, 

кошториси, плани, програми; фактично зафіксовані у документах підприємства 

факти господарського життя); носіями інформації; технологіями процесу 

економічного дослідження стану підприємства (рухом носіїв інформації під час 

виконання різних технічних прийомів дослідження). 



З метою отримання повної інформації про об’єкти економічного 

дослідження підприємства доцільно створити банк інформації, який 

використовується менеджерами-аналітиками фінансового відділу підприємства.  

Збирання, вивчення, інтерпретація та використання в управлінні 

інформації здійснюється шляхом перетворення її на систему фактичних і 

цільових параметрів. Апріорі, переваги варто віддавати параметрам, що мають 

динамічний характер, а не тим, які стабільні або повільно змінюються. Для 

оцінки значущості інформації пропонуємо використовувати основні положення 

теорії інформації, згідно з якими припускається, що існує деяка система 

прогнозуємих станів соціально-економічної системи, яка включає n станів. 

Тоді, можна визначити статистичну вірогідність появи даного стану Di. Цю 

апріорну вірогідність позначимо як P(Di). Невизначеність системи можливих 

результатів діагностики D (діагноз) можливо оцінити величиною ентропії за 

наступною формулою: 

   ii DPDPDH 2log)(   ,    (1) 

де H(D) – ентропія системи діагнозів;  P(Di) – апріорна вірогідність діагнозу 

Di ;log2 P(Di) – логарифм за основою 2 величини P(Di). 

Максимальна ентропія властива системам, які об’єднують рівно вірогідні 

діагнози. Ентропія такої системи, яка складається з n рівно вірогідних станів 

може бути розрахована за формулою: 
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Величина ентропії системи діагнозів зменшується при проведенні 

дослідження соціально-економічних систем, оскільки в результаті дослідження 

поступає додаткова інформація. Зниження невизначеності стану системи настає 

в залежності від кількості інформації, яка поступить після проведення 

діагностичного дослідження. Таким чином, нівелювання невизначеності веде до 

підвищення ефективності управлінського впливу в антикризовому управлінні. 

Можна оцінити загальну діагностуючу цінність дослідження за ознакою 

ki для всієї системи діагнозів D, яка визначається кількістю інформації, яка 

вноситься обстеженням в систему діагнозів D. Діагностична вага простої 

ознаки для всієї групи діагнозів: 
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де )( iD kZ  – діагностична вага простої ознаки для всієї групи діагнозів; P(Di) – 

апріорна вірогідність діагнозу Di ; )( iD kZ
i

 – кількість інформації, яка вноситься в 

систему діагнозів D обстеженням виробничих соціально-економічних систем на 

ознаку ki (тип кризи, причина кризи). 

Інтегрована корпоративна система інформаційного забезпечення 

підприємства повинна надавати такі можливості: регулярний (можливо, 

щоденний) огляд фінансового стану; постійний контроль фінансових 

взаємовідносин з партнерами; структуризація, планування та контроль витрат; 

планування, консолідація та контроль виконання бюджету. 


