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FINDING OF INFORMATIVE NECESSITIES OUT FOR FORMING 

OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF MAKING DECISIONS 

Розглянуто вирішення завдання виявлення інформаційних потреб шляхом 

визначення та структуризації їх та відповідних їм інформаційних запитів. 

Зазначені методи аналізу інформаційних потреб в процесі їх визначення та 

умови надання інформації для формування інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень. 
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In this article we discuss about the exposure of informative necessities. For this 

purpose we offer of informative necessities to define and do a structure. And we 

suggest using the methods of analysis of informative necessities. It is needed for 

forming of the information support of making decisions. 
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Вступ. Вивченню загальних методологічних питань виникнення і 

розвитку інформаційних потреб (ІП), їх класифікації відповідно до різних 

категорій фахівців присвячені роботи М.І. Льовіна, Е.Л.Шапіро, А.В. Соколова, 

Ситніка В.Ф та інших. Існує низка недоліків, котрі знижують рівень 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Зокрема 

недооцінюються суб'єктивні сторони при вивченні ІП та нерідко простежується 

тенденційність у вивченні об'єктивних сторін ІП. З іншого боку, користувач, 

який об'єктивно має інформаційну потребу, поки що не завжди розуміє 

значущість її задоволення, що дозволяє зробити висновок, що ІП до кінця їм не 

усвідомлена, не визначена. Крім того, нерідко користувач або недооцінює, або 
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переоцінює можливості систем інформаційного забезпечення і, відповідно, або 

нехтує ними, або пред'являє підвищені, невиправдані вимоги. Звідси труднощі 

їх урахування в системі інформаційного забезпечення. 

В якості загальної кінцевої мети інформаційного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень виступає сприяння задоволенню 

інформаційних потреб менеджменту підприємства. У зв'язку з цим вивчення 

особливостей інформаційних потреб розглядається як основа формування 

інформаційного забезпечення. 

Постановка завдання. Основними проблемами формування 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень є:  

- з’ясування  потреби в інформації;  

- встановлення джерел отримання даних;  

- реалізація порядку перетворення даних на аналітичну інформацію, яка 

відповідає потребам особи, що приймає рішення.  

Для з'ясування потреби в інформації необхідне розв’язання наступних задач: 

- визначення виконавців задач і часу на з'ясування інформаційних 

потреб; 

- визначення та структуризація потреб в інформації; 

- вибір і використання відповідних методів аналізу інформаційних 

потреб; 

- встановлення вимог до надання інформації і оцінка інформації шляхом 

зіставлення витрат на інформацію і користь від цієї інформації. 

Результат. А.І.Черний визначає інформаційні потреби як «інформацію, 

що необхідна для досягнення якоїсь мети» [1].  

З погляду змісту інформаційні потреби можуть бути оперативними і 

стратегічними. Оперативна інформаційна потреба — це потреба в інформації 

для виконання поточних задач, що постійно повторюються. В протилежність 

цьому стратегічне управління потребує тільки такої інформації, яка релевантна 

з погляду довгострокового розвитку підприємства [2]. 
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Інформаційна потреба зумовлює появу інформаційного бажання, тобто 

прагнення отримати потрібну інформацію. Інформаційні бажання реалізуються 

в інформаційні запити. Структура інформаційних потреб представляється таким 

чином: 

1. Потреба в оперативній і ретроспективній інформації. Потреба в 

оперативній інформації обумовлена виробничими функціями, які виконуються, 

тому вона відносно стабільна. Запити, які виражають цю потребу називаються 

постійно діючими. 

Потреба в ретроспективній інформації виникає, якщо потрібно виробити 

обґрунтовану думку по даному питанню. В цьому випадку нерідко потрібне 

звернення до джерел, накопичених у попередні роки. Запити, що виражають 

потребу в ретроспективній інформації, виникають епізодично і їх називають 

разовими. 

2. Потреба у вузкотематичній і широкотематичній інформації. Потреба у 

вузькотематичній інформації виражається в запитах виробничого характеру, 

потреба в широкотематичній інформації — в запитах ознайомлювального 

характеру. 

В повідомленнях, які призначені для задоволення ознайомлювальних 

запитів, повинна міститися відповідь на питання типу «що робиться», «що 

досягнуто в даній області». В повідомленнях, які призначені для задоволення 

виробничих запитів, — «як робити». Певно, що поняття «вузька» і «широка» 

тематика відносні, проте, в документних потоках є види документів, які 

призначено переважно для задоволення або ознайомлювальних, або 

виробничих запитів. 

3. Потреба в галузевій (спеціалізованій) і міжгалузевій (неспеціалізованій, 

суміжній) інформації. Інтеграція знань, що посилюється, призводить до того, 

що більшість найактуальніших проблем розв'язується шляхом використання не 

тільки профільної інформації, яка не виходить за рамки даної галузі знання, але 

й значного об'єму суміжної, міжгалузевої інформації з інших галузей знання, 

іноді, здавалося б, дуже віддалених. Потреба в галузевій інформації 
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виражається в запитах профільного характеру, в міжгалузевій (суміжній) — 

непрофільного характеру. 

4. Потреба у фактографічній і концептографічній інформації. В першому 

випадку — це потреба у фактичних відомостях про вироби, про їх функції або 

устрій, про матеріали та їх властивості, про процеси, події, відкриття тощо. Такі 

відомості знаходяться споживачем у довідниках, базах даних, консультаціях із 

фахівцями. Концептографічна інформація — це оцінка фактичних відомостей з 

погляду їх істинності і достовірності, техніко-економічної доцільності і 

перспективності. Потреба у фактографічній інформації виражається у 

фактографічних запитах, а потреба в концептографічній — в 

концептографічних запитах [3]. 

На практиці і в науковій літературі можна зустріти багато спроб описати і 

систематизувати методи аналізу інформаційних потреб. З погляду співучасті 

«носія» інформаційних потреб в процесі їх визначення розрізняють наступні 

методи [2]: 

- аналіз задач визначає об'єктивні потреби в інформації шляхом аналізу 

процесів обробки інформації і прийняття рішень; 

- аналіз документів досліджує документи, що знаходяться у розпорядженні 

відповідального за виконання тих або інших задач; 

- метод аналогічних висновків переносить інформаційні потреби одного 

«носія» цих потреб на інший; 

- нагляд фокусує аналіз на виконанні задач; 

- інтерв'ю є в тій чи іншій мірі структурованим опитуванням «носія» 

інформаційних потреб; 

- за допомогою листа опитування здійснюється письмове опитування; 

- при використанні методу повідомлень «носій» інформаційних потреб складає 

«звіт» про свої задачі і необхідну для їх реалізації інформацію. 

В практичній діяльності при визначенні потреб в інформації всі методи 

використовуються в різних комбінаціях. 
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Структурований аналіз стратегічних інформаційних потреб, можна 

здійснити за допомогою збалансованої системи показників [4]. При цьому на 

підприємстві ідентифікуються стратегічно релевантні і критично важливі для 

успішної діяльності чинники, а потім визначаються інформаційні потреби, 

необхідні для управління цими чинниками [3]. 

Весь процес прийняття управлінських рішень пов'язаний і з складанням 

планів, і з перевіркою їх виконання. Отже, інформація потрібна і для 

планування, і для контролю реалізації планів. Від систематичного забезпечення 

інформацією залежить успіх планування і подальша реалізація плану. 

Встановлення вимог до надання інформації і оцінка інформації шляхом 

зіставлення витрат на інформацію і користь від цієї інформації зумовлені умовами 

доцільності, релевантності, повноти, своєчасності, точності, адекватної форми 

представлення інформації. 

Інформація не повинна розподілятися випадковим чином і надаватися 

всім без винятку. Дешевизна розмноження інформації і висока продуктивність 

сучасних комп'ютерів призвели до розширення числа користувачів інформації, 

проте при цьому часто не враховуються витрати на сортування, зберігання і 

прочитування.  

Про доцільність звіту або будь-якої іншої інформації можна судити як на 

тій підставі, що він корисний для потреб планування і контролю реалізації, так і 

по тому, що витрати на його складання не повинні перевищувати вірогідних 

вигод, котрі пов'язані з його використанням. Сумарні витрати на інформацію, 

оцінені на економічній основі, також залежать від наявності методів управління 

для зняття невизначеності. Ефективність зняття невизначеності залежить також 

від вдосконалення методів управління. Коли знайдені відповідні методи та 

доведена доцільність їх застосування, збільшуються витрати на зміцнення 

служб управління, які використовують ці методи, для отримання більш 

досконалої інформації в області планування і контролю реалізації.  
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Недостатня повнота інформації може призводити до неправильних 

рішень, а надмірність інформації свідчить про нераціональне використання 

ресурсів і часто означає, що на релевантну інформацію не звернули уваги.  

Інформацію слід надавати тоді, коли її можна використати найкращим 

чином. Не слід прагнути швидкості заради швидкості. Інформація, що постійно 

запізнюється, може бути некорисною або вести до дій, що не відповідають 

новій ситуації, яка тим часом створилася. З іншого боку, сенс виробляти 

інформацію швидше, ніж її можна використати, є якщо тільки її більш раннє 

отримання знижує витрати.  

Вплив, який чинить звіт, залежить як від його змісту, так і від того, з 

якою швидкістю засвоюється його сутність. Мета правильної форми 

представлення інформації повинна полягати в тому, щоб, використовуючи 

знайому користувачу мову, звернути його увагу на важливі факти [5]. 

Висновки. Ситуації, які існують в практиці підприємств, 

характеризуються тим, що потреба в інформації поступово розпізнається або 

модифікується лише в процесі конкретизації планування. Теоретичні 

дослідження і практичні розробки дозволяють виявляти, визначати, 

структурувати, аналізувати інформаційні потреби менеджменту підприємств, а 

також встановлювати вимоги до подачі інформації і оцінювати одержаний 

результат. З’ясування  потреб в інформації сприяє вдосконаленню 

використання інформації в управлінні, прогнозуванні ситуацій використання 

інформації, підвищенні рівня достатності інформаційного забезпечення для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 
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