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Прийняття кожного рішення -  це необхідність балансу між 
вигодою, витратами, ризиком. Знизити ризик значною мірою допомагає 
системний аналіз -  раціональна система послідовних операцій в аналізі 
конкретної ситуації.

Будь-яке управлінське рішення приймається не тільки на 
підставі та залежно від характеру відповідної інформації про 
управлінську систему, але його вибір визначається також природою 
управлінської інформації, яка міститься в нормах, що регламентують 
діяльність органів внутрішніх справ. Рішення про методи, засоби дії на 
управлінську систему приймаються на основі інформації про неї і 
згідно з управлінською інформацією нормативного характеру. У цій 
взаємозалежності закладені передумови та гарантії прийняття 
оптимальних рішень у рамках вимог законності.

Важливою передумовою підвищення ефективності 
управлінських рішень, що здійснюються, є визначення складу 
показників, які контролюються, у ході виконання рішень, 
результативності їх реалізації. Практика прийняття управлінських 
рішень значною мірою визначається традиціями і звичаями, що існують 
в тій чи іншій країні.

За останній час в економічній літературі, публікаціях, у засобах 
масової інформації з ’являються твердження, що одним з 
найважливіших факторів успішного функціонування економіки 
України, оптимальної реформації базису є застосування сучасних 
досягнень менеджменту. Адже досвід показує, що найбільші здобутки в 
галузі управління належать СІЛА та Японії, і тому системи 
менеджменту саме в цих країнах повинні, в першу чергу, привертати 
увагу фахівців управління. Розумне втілення його із урахуванням 
особливості розвитку економіки країни та її традицій дасть можливість 
домогтися впровадження елементів систем ефективного управління на 
підприємствах, установах, банках тощо.

Управління вносить упорядкованість у процеси діяльності, 
організовує спільну діяльність людей, координує дії на основі 
інформації, яку забезпечує спеціально сконструйована система, що 
генерує інформаційні ресурси. Інформація -  це субстрат, необхідний і 
обов’язків для того, щоб оцінити ситуацію, виробити можливі 
альтернативи управлінських рішень відібрати найдоцільнішу з них для 
практичного використання. Інформаційна система сигналізує про 
відхилення та сбої в об’єктах управління, а менеджери реагують на них 
приймаючи рішення щодо нейтралізації негативних відхилень і
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закріплення позитивних. Можна дискутувати про негативний чи 
позитивний вплив процесу інформатизації на суспільство, але треба 
визнати, що інформаційні ресурси стали таким же капіталом, як 
матеріали, енергія і фінанси.

Основою для прийняття рішення є інформація. Для того щоб 
прийняти правильне рішення, потрібно мати відповідну кількість 
інформації. Проте обсяг інформації не може визначатися тільки 
кількістю документів, сторінок, показників. Можна збирати і обробляти 
величезні масиви відомостей, які або будуть не потрібні для прийняття 
рішень, або їх не можна буде засвоїти і використати. Інколи короткі 
документи можуть бути більш змістовними, ніж великі доповіді й 
довідки. Правильне визначення кількості інформації дає змогу 
уникнути перевантаження керівників і спеціалістів, оскільки існує 
показник межі інформації, яку може переробити людина за певний 
період.

Облік сприяє інформатизації суспільства безпосередньо через 
генерування інформації для управління різних ієрархічних рівнів -  
оперативного, тактичного і стратегічного. Розширення інформаційних 
ресурсів сприяє обґрунтуванню рішень, своєчасному реагуванню на 
сигнали раннього попередження, відстеженню за новими об’єктами, 
явищами і процесами та пошуку резервів зниження собівартості 
продукції.

Інформаційна система, як система управління, тісно 
пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з 
іншої - з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі 
управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що 
дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти 
відібрану інформацію. Інформаційні системи існують з моменту появи 
суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку існує потреба в 
управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для 
організації інформації, потрібної для ефективного управління всіма її 
ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для 
управління її діяльністю. Інформаційна система може існувати і без 
застосування комп’ютерної техніки -  це питання економічної 
необхідності. В будь-якій інформаційній системі управління 
вирішуються задачі трьох типів:

1) задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами 
розпізнавання образів);

2) задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, 
задачі моделювання);

3) задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).
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