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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Інформація на підприємстві відіграє важливу роль. У теперішній час під час 

бурхливого розвитку інформаційних технологій та засобів комунікації 
збільшуються об’єми інформації, але спостерігається втрата її якості. Велика 
кількість інформації поступово втрачає своє смислове навантаження. У всій 
сукупності інформаційних даних на підприємстві для забезпечення ефективності 
системи управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, необхідно 
«просіювати» інформацію. Раціональний вибір при прийнятті управлінських 
рішень значною мірою залежить від організації обміну інформації. В основі 
процесу комунікації та руху інформації закладено ланцюг. Цей ланцюг умовно 
можна представити у вигляді «відправник» – інформація – засіб передачі – спосіб 
отримання інформації – «одержувач».  

У виборі найсприятливішого рішення для підприємства лежить інформаційне 
забезпечення та системний аналіз ситуації. Оптимізація управлінських рішень 
залежить від процедур прийняття рішень. Процедури включають формування та 
вивчення альтернатив, визначення програми дій. Важливе значення у ході 
прийняття рішень є встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами та 
процесами. Прийняття оптимізаційних рішень на підприємстві повинні 
ґрунтуватися на синергізмі інформації з бухгалтерського та управлінського обліків. 
Значну увагу слід приділяти бухгалтерському обліку, оскільки біля 70% припадає 
на облікову інформацію [1]. Це можна пояснити тим, що в обліку відображаються 
факти господарської діяльності підприємства. Господарська діяльність впливає на 
зміну господарських засобів підприємства чи на джерела їх утворення. Тобто ця 
інформація з обліку, дозволяє аналізувати динаміку роботи підприємства, 
визначати тенденції та закономірності розвитку об’єкта, яким управляють. 
Інформація з бухгалтерського обліку це «погляд у минуле», а на основі 
управлінських рішень можна «зазирнути до майбутнього». При вивченні 
інформації з бухгалтерського обліку, не зважаючи на її давність, вона несе в собі 
цінність. Цінність такої інформації не залежить від міри її старіння. Інформацію 
для оптимізації прийняття управлінських рішень наведено у бухгалтерській 
звітності та на рахунках бухгалтерського обліку, але цієї інформації не достатньо. 
Прямого зв’язку між витратами на інформацію й ефективністю діяльності 
підприємства бракує.  

Виходячи з вище наведеного, можна зазначити, що прийняття ефективних 
управлінських рішень ґрунтується на результаті обробки облікових даних. В свою 
чергу, управлінському персоналу підприємства необхідно мати базові знання в 
області бухгалтерського обліку та вміти використовувати облікову інформацію в 
управлінні підприємством. Оскільки для ефективного управління підприємством, 
необхідно отримувати інформацію з виробництва, особливо коли рішення 
впливають на операційну діяльність, а саме «виробляти чи купувати», припиняти 
виробництво збиткового сегменту продукції [2].  

Таким чином, інформаційна потреба користувачів інформації забезпечується 
на основі облікових даних. Оперативність прийняття управлінських рішень 



залежить від інформаційного ланцюга. При розумінні облікових даних 
управлінський персонал повинен робити аналітичну обробку інформації за для 
прийняття оптимізації управлінських рішень. Необхідно дослідити процес 
формування та передачі даних на підприємстві, визначити ключові фактори якості 
інформації. 

Забезпеченню процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві 
присвячені праці багатьох вітчизняних так закордонних науковців. Серед них Кіні 
Р.Л., Саймон Г., Райфа Х., Дерлоу Д., Бакуменко В.Д., Берсуцкий Я.Г., Свиридова 
В.В. Наприклад, Харченко М.О. [3] досліджувала процес прийняття управлінських 
рішень пов’язаний  з оптимізацією мережі загальноосвітніх закладів на основі 
підходу Sova та використанні генетичного алгоритму під час економічного 
обґрунтування доцільності цього рішення. Приймак В.М. [4] запропонував сучасну 
концепцію підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень, яка передусім 
базується на супроводі документально-прикладного характеру. Запропонував 
логіко-математичну схему та надав характеристику кожному етапу прийняття 
управлінського рішення.        Гаркуша Н.М., Костинська М.В. наводять наступні 
принципи, які є основою прийняття управлінських рішень, а саме: ефективність 
управління, науковість, підбір кадрів, делегування повноважень, посадові 
інструкції. Савченко Н.М. вивчала систему елементів управлінського контролю. 
При побудові системі управлінського контролю на підприємстві, автор пропонує 
такі елементи: контрольне середовище, контрольні змінні, стандарти контролю, 
бухгалтерська управлінська звітність, оцінка діяльності, коригування відхилень, 
визначення ефективності діяльності, механізм стимулювання, комунікаційний 
механізм, систему моніторингу. Таким чином, автор зазначає, що головним 
елементом є контрольне середовище для аналізу ситуації на підприємстві, а інші 
елементи використовуються в залежності від отриманих результатів.  

При прийнятті оптимізаційних управлінських рішень та з метою подальших 
досліджень необхідно визначити та дослідити класифікацію управлінських цілей та 
критеріїв визначення управлінської інформації.  
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