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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
В УМОВАХ РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

METHODS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN THE CONDITIONS 
OF DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND FUNCTIONING  

OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

У статті розглянуто питання застосування методів прийняття рішень в умовах розроблення, 
впровадження та функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки. Авторами про-
ілюстровано процес прийняття рішень у загальному вигляді. Наголошено на тому, що процес при-
йняття рішень в умовах розроблення, впровадження та функціонування системи менеджменту 
інформаційної безпеки характеризується сукупністю таких елементів, як необхідна інформація, 
правила (методи) вибору рішення, альтернативні рішення, індивідуальність осіб, що приймають 
рішення. Авторами наведено детальну класифікацію сучасних методів прийняття управлінських 
рішень, що відповідає всім основним етапам прийняття управлінських рішень. Авторами доведено, 
що на практиці під час розроблення, введення в експлуатацію та функціонування системи менедж-
менту інформаційної безпеки доцільно використовувати не якийсь конкретний метод прийняття 
управлінських рішень окремо, а їх комплексне впровадження, що значно підвищить результатив-
ність управлінських рішень та стане запорукою ефективної діяльності будь-якого підприємства.

Ключові слова: методи прийняття рішень, менеджер, класифікація методів прийняття рішень, 
інформація, інформаційна безпека, система менеджменту інформаційної безпеки.

В статье рассмотрены вопросы применения методов принятия решений в условиях разра-
ботки, внедрения и функционирования системы менеджмента информационной безопасности. 
Авторами проиллюстрирован процесс принятия решений в общем виде. Сделан акцент на том, 
что процесс принятия решений в условиях разработки, внедрения и функционирования системы 
менеджмента информационной безопасности характеризуется совокупностью таких элементов, 
как необходимая информация, правила (методы) выбора решения, альтернативные решения, 
индивидуальность лиц, принимающих решения. Авторами приведена подробная классификация 
современных методов принятия управленческих решений, которая соответствует всем основ-
ным этапам принятия управленческих решений. Авторами доказано, что на практике при разра-
ботке, вводе в эксплуатацию и функционировании системы менеджмента информационной без-
опасности целесообразно использовать не какой-то конкретный метод принятия управленческих 
решений отдельно, а их комплексное использование, что значительно повысит результативность 
управленческих решений и станет залогом эффективной деятельности любого предприятия.

Ключевые слова: методы принятия решений, менеджер, классификация методов принятия 
решений, информация, информационная безопасность, система менеджмента информационной 
безопасности.
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Achievement of the goals of the organization is possible only as a result of actions that are carried 
out in a certain sequence and is a way of solving individual, partial tasks. So, when planning an organiza-
tion’s activities, the manager determines its goals, the ways of their implementation and the resources 
needed to achieve them. In the process of organizing activities, the manager adopts a variety of mana-
gerial decisions and ensures their implementation. That is, managerial decisions are an integral part of 
the daily work of the manager. In addition, the head is organized to monitor the implementation of the 
decisions, which also involves making decisions about the choice of the control system (its scale, peri-
odicity, and forms), analysis of the information received and corrective actions. Thus, the manager has 
to take a large number of different solutions, which differ in their nature and feature of solvable tasks, 
duration of action, scope, subject and level of acceptance. The urgency of the chosen topic is based on 
the absence of a clearly structured decision-making mechanism in modern organizations in the design, 
implementation and operation of information security management systems. The article deals with the 
application of decision-making methods in the development, implementation and operation of the infor-
mation security management system. The authors illustrate the decision-making process in general. It 
is emphasized that the decision-making process in the conditions of development, implementation and 
functioning of information security management system is characterized by a set of such elements: 
necessary information, rules (methods) of choice of decision, alternative solutions, individuality of deci-
sion-makers. The authors present a detailed classification of modern methods of making managerial 
decisions, which corresponds to all major stages of making managerial decisions. The authors prove 
that in practice, when developing, putting into operation and functioning of the information security 
management system, it is expedient not to use a specific method of making managerial decisions sep-
arately, but their complex implementation, which will considerably increase the efficiency of manage-
ment decisions and is a guarantee of effective activity of any enterprise.

Key words: decision-making methods, manager, classification of decision-making methods, infor-
mation, information security, information security management system.

Постановка проблеми. У сучасних еконо-
мічних умовах розвиток підприємств багато в 
чому залежить від швидкості адаптації до нових 
умов функціонування. Інформаційні потоки, які 
приймає та продукує будь-яке підприємство, 
мають великий вплив на швидкість адаптації під-
приємства до ринкових умов функціонування. 
Особливо важливим є збереження інформації, 
що може сприяти створенню конкурентних 
переваг підприємства на ринку в будь-який 
час, тому більшість керівників сучасних підпри-
ємств, що орієнтовані не тільки на виживання 
в динамічному зовнішньому середовищі, але й 
на стабільне зростання, розуміє необхідність 
створення системи менеджменту інформацій-
ної безпеки підприємства. Під час розроблення 
та функціонування системи менеджменту 
інформаційної безпеки особа, що приймає 
рішення, часто потрапляє в ситуації, які потре-
бують втручання та швидкого прийняття макси-
мально ефективних управлінських рішень.

Ефективність управлінських рішень, що при-
ймаються відповідальною особою, залежить 
перш за все від того, наскільки вибрана альтер-
натива дій враховує закони управління, що є 
характерними для будь-якої системи менедж-
менту поза залежністю від її особливостей, 
тому актуальним залишається питання підви-
щення ефективності управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями управлінських рішень займались 
багато науковців, зокрема А. Бобунов, О. Пере-
гуда, А. Родіонов [1], О. Дєгтяр. [2], О. Коровіна 

[3], М. Макаренко, Н. Сапельнікова, В. Оні-
щенко [4], Р. Федоряк, О. Худік [5], В. Чередник 
[6], О. Євтушенко [7], І. Ковшова, Т. Романченко 
[8]. Проте постійні зміни в середовищі функ-
ціонування підприємств вимагають постій-
них досліджень цього питання, особливо тих 
аспектів, що стосуються застосування методів 
прийняття рішень в умовах розроблення, впро-
вадження та функціонування системи менедж-
менту інформаційної безпеки (СМІБ).

Метою статті є аналіз теоретичних та при-
кладних аспектів сучасних методів прийняття 
рішень, висування на підставі аналізу пропо-
зицій щодо застосування методів прийняття 
рішень в умовах розроблення, впровадження 
та функціонування СМІБ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес прийняття рішень є складною, творчою 
та відповідальною задачею управління. Мене-
джери повинні вміти в нестандартних ситуа-
ціях приймати обґрунтовані рішення. Будь-які 
результати прийняття рішень покладаються на 
особу, що їх приймала. Саме таким та багато 
іншим питанням теорії прийняття рішень можна 
знайти вирішення за умови розроблення та 
використання певних методологічних основ 
та математичного апарату, що стане в нагоді 
особі, яка приймає рішення, приймати зважені 
та максимально ефективні рішення під час роз-
роблення, введення в експлуатацію та функціо-
нування СМІБ.

Основною метою прийняття управлінського 
рішення є позитивний вплив координуючого та 
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регулюючого характеру на систему менедж-
менту інформаційної безпеки або систему 
управління загалом. Такий вплив націлений на 
вирішення питань у сфері інформаційної без-
пеки або управління задля досягнення цілей 
СМІБ або цілей підприємства загалом.

Процес прийняття рішень під час розро-
блення, введення в експлуатацію та функціону-
вання СМІБ у загальному вигляді можна пред-
ставити на рис. 1.

Таким чином, у загальному вигляді процес 
прийняття рішень характеризується сукупністю 
таких елементів, як необхідна інформація, пра-
вила (методи) вибору рішення, альтернативні 
рішення, індивідуальність осіб, що приймають 
рішення.

Класифікація методів прийняття рішень є 
необхідною. Наявність чітко структурованої 
класифікації методів прийняття рішень зберігає 
менеджерам час та полегшує вибір необхід-
них і раціональних методів прийняття управ-
лінських рішень залежно від ситуації. У сучас-
ній літературі існує велика кількість методів 
прийняття рішень та їх умовних класифікацій. 
Кожен з методів прийняття управлінських 
рішень є комбінацією загальноприйнятих при-
йомів та засобів, що у сукупності складають 
основу досягнення обґрунтованих заздалегідь 
цілей підприємства загалом.

На рис. 2 наведено класифікацію сучасних 
методів прийняття управлінських рішень, що 
відповідає всім основним етапам прийняття 
управлінських рішень (рис. 1).

Необхідно враховувати під час остаточного 
вибору рішення мультиваріативність проблем-
них ситуацій, які необхідно подолати мене-
джеру під час розроблення, введення в експлу-
атацію та функціонування СМІБ. Проте в кожній 
окремій ситуації, в якій необхідно прийняти 
управлінське рішення, пріоритет має одна група 
методів, вибір якої зумовлює багато факторів.

Методи прийняття рішень можуть поділя-
тись на методи управління та методи праці, які 
також можуть класифікуватися за іншими, кон-
кретними та змінними чинниками, що залежать 
від законів, принципів, цілей та інших факторів, 
з якими стикаються менеджери з прийняття 
рішень протягом розроблення, впровадження 
та функціонування СМІБ.

На основі проведеного аналізу можна зро-
бити висновок, що єдиної класифікації методів 
прийняття рішень не існує, проте залежно від 
умов проблеми, в яку потрапила особа, що при-
ймає рішення, можна вибрати ту чи іншу кла-
сифікацію методів прийняття рішень для при-
скорення вибору засобів, що скоротять час та 
зможуть полегшити процес прийняття рішення.

На кожному етапі прийняття управлінських 
рішень під час розроблення, впровадження 
та функціонування СМІБ відповідальною осо-
бою можуть застосовуватись різні методи 
прийняття рішень. На етапі ідентифікації про-
блеми часто використовуються методи порів-
няння, моделювання, прогнозування й фак-
торний аналіз.

У процесі реалізації функцій менеджменту 
на підприємстві для прогнозування викорис-
товують різноманітні кількісні та якісні методи. 
Кількісні методи прогнозування ґрунтуються на 
інформації, яку можна отримати, ґрунтуючись 
на тенденціях зміни параметрів або статис-
тично достовірних залежностях, що характери-
зують досліджуваний об’єкт управління. До них 
належать аналіз часових рядів, каузальне моде-
лювання тощо. Якісні методи прогнозування 
засновані на експертних оцінках спеціалістів у 
сфері прийняття рішень. Складні об’єкти про-
гнозуються з використанням як кількісних, так і 
якісних методів.

Методи моделювання базуються на викорис-
танні так званих моделей. Моделювання – це 
єдиний систематизований спосіб бачення варі-

Рис. 1. Процес прийняття рішень у загальному вигляді

Етап  ІЕтап  І

Етап ІІЕтап ІІ

Етап ІІІЕтап ІІІ

Етап ІVЕтап ІV

Етап VЕтап V

Прийом, обробка та зберігання інформації, що класифікується,
систематизується та  передається.

Прийом, обробка та зберігання інформації, що класифікується,
систематизується та  передається.

Ідентифікація та розпізнання ситуації, що склалася, визначення 
особливих ознак принципово нової ситуації.

Ідентифікація та розпізнання ситуації, що склалася, визначення 
особливих ознак принципово нової ситуації.

Вироблення альтернатив вирішення.Вироблення альтернатив вирішення.

Оцінка альтернатив рішення проблеми на основі обмежень,
стандартів та критеріїв прийняття рішень.

Оцінка альтернатив рішення проблеми на основі обмежень,
стандартів та критеріїв прийняття рішень.

Прийняття управлінського рішення.Прийняття управлінського рішення.
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анта майбутнього з можливістю визначення 
потенційних наслідків альтернативних рішень, 
який дає змогу їх об’єктивно порівняти [9].

Для спрощення процесу прийняття рішень 
та розгляду можливих перспектив розвитку на 
практиці застосовуються базові типи моделей, 
а саме фізична, аналогова, математична. На їх 
основі розроблено різні типи моделей та мето-
дів прийняття управлінських рішень [10].

Методи порівняння є процесом оцінювання 
різноманітних аспектів діяльності організацій 
або осіб за допомогою їх порівняння з найбільш 
вдалими практиками, тобто метод порівнянь 
базується на виборі еталону порівняння та кри-
теріїв порівняння. Недоліками методу можуть 
стати складність вибору еталону та неможли-
вість урахування всіх ознак і характеристик.

Факторний аналіз – це метод, що використо-
вується під час виявлення, оцінювання та про-
гнозування впливу різних чинників на резуль-
тати господарської діяльності. Передбачається, 
що заздалегідь визначені фактори залежать 
від меншої кількості невідомих та випадкової 
помилки. Факторний аналіз дає змогу вирішити 
два питання в процесі дослідження, а саме мак-
симально точно й лаконічно описати об’єкт 
вимірювання. Для виявлення найбільш важли-

вих чинників доцільно на практиці застосову-
вати метод головних компонент, що є єдиним 
математично обґрунтованим методом фактор-
ного аналізу. Сутність методу головних компо-
нент полягає в заміні компонентів, що є змін-
ними, факторами, що не є змінними. Іншою 
важливою характеристикою методу є можли-
вість використання лише найбільш інформа-
тивних головних компонентів без застосування 
інших, що підвищує ефективність використання 
цього методу.

До методів генерації альтернатив належать 
методи активізації мислення та методи поєд-
нання альтернатив. Методи активізації мис-
лення включають так звані евристичні методи. 
Задля надання допомоги менеджеру в процесі 
продукування управлінських рішень залуча-
ються експерти. Такі методи прийняття управ-
лінських рішень мають назву групових еврис-
тичних методів.

Евристичні методи базуються на принципах, 
що визначають стратегію та тактику менеджерів 
під час вирішення нечітко визначених та неви-
значених проблемних ситуацій. Евристичні 
методи поділяються на методи групової роботи 
та індивідуальні методи прийняття рішень. До 
евристичних методів групової роботи нале-
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Рис. 2. Класифікація методів прийняття рішень
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жать метод «мозкової атаки», метод ключових 
питань, метод вільних асоціацій, метод інвер-
сії, метод особистої аналогії, метод номіналь-
ної групи, метод синектики, метод 635, метод 
Дельфи тощо. До евристичних методів індивіду-
альної роботи належать метод Меттчета, метод 
ліквідації безвихідних ситуацій тощо. Перева-
гами евристичних методів прийняття рішень є 
активація творчого мислення та продукування 
нових ідей, впровадження яких підвищує ефек-
тивність та результативність прийнятих рішень.

До методів поєднання альтернатив належать 
морфологічний аналіз, методи гірлянд та асоці-
ацій тощо.

До методів оцінювання та вибору альтер-
натив належать методи експертних оцінок 
та критеріальні методи. Критеріальні методи 
поділяються на однокритеріальні та багатокри-
теріальні.

Методи експертних оцінок є одними з най-
більш часто застосованих якісних методів при-
йняття рішень, на яких ґрунтуються такі методи 
прийняття рішень, як методи активізації мис-
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лення, методи поєднання альтернатив, методи 
прогнозування, методи факторного аналізу 
тощо. Перевагою якісних методів прийняття 
рішень є можливість порівняння наявних аль-
тернатив шляхом аналізування та порівняння з 
використанням заздалегідь визначених різних 
критеріїв якості.

Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні використання окремих методів прийняття 
управлінських рішень під час розроблення, вве-
дення в експлуатацію та функціонування СМІБ 
не є ефективним. Турбулентне зовнішнє серед-
овище вимагає від менеджерів постійного 
пошуку ефективних управлінських рішень, 
тому в реальній діяльності будь-якого україн-
ського підприємства під час розроблення, вве-
дення в експлуатацію та функціонування СМІБ 
доцільно використовувати не якийсь конкрет-
ний метод прийняття управлінських рішень 
окремо, а їх комплексне впровадження. Це 
значно скоротить час на процес продукування 
управлінських рішень та підвищить їх загальну 
ефективність.


