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Інфoрмацiйна сиcтема, як сиcтема управлiння, тiсно пов’язуєтьcя, як з 

сиcтемами зберeження та видачі iнформації, так і з іншoї - з сиcтемами, що 

забeзпечують обмiн інформацiєю в процесi управлiння. 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. В 

будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі трьох типів: 

задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпiзнавання образів); 

задачі перетворення опису ситуації (розрахунковi задачі, задачі 

моделювання); задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні). 

Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупнiсть 

даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, 

які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення 

інформації у відповідностi з вимогами, які випливають з цілей організації.  

Основними факторами, які впливають на впровадження 

iнформаційних систем, є потреби фінансових організацій та користувачів, а 

також наявність відповідних засобів для їх формування.  

Причини, що спонукають фінансові організації впроваджувати 

інформаційні системи, з одного боку обумовлюються прагненням збільшити 

продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з 

іншого боку я, а з іншого боку бажанням підвищити ефективність управління 

діяльністю організації за рахунок прийняття оптимальних та раціональних 

управлінських рішень. Перша причина доволі прозора і для її реалізації 

достатньо впроваджувати стандартизовані системи обробки інформації.  

Успішне функціонування фінансової організації у значній мірі 

залежить від вдалого керівництва, яке базується на обґрунтуванні 

перспективних концепцій розвитку згідно з своєчасною, достовірною та 

повною інформацією, яку може поставляти відповідна інформаційна система. 

Основне завдання інформаційної системи управління полягає у 

підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для 

цього необхідно скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації 

таким чином, щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених 

задач в єдиному інформаційному полі.  
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