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ВСТУП 

 

Будь-яке рішення постійно супроводжує людину у сферах її діяльності: 

політичній,  економічній, культурній, особистій. Для того щоб у процесі 

прийняття рішень не зазнавати значних матеріальних та моральних втрат 

необхідно оволодіти основними засадами процесу прийняття управлінських 

рішень. 

Прийняття рішень є важливим і складним процесом. Однак багато 

менеджерів вважають, що прийняття рішень – це не що інше, як вибір одного 

з декількох можливих варіантів. На жаль, рішення такого роду являють 

собою лише один крок у складному і динамічному процесі. 

Якщо при розробці управлінського рішення менеджер і його команда 

не спрогнозував стратегію фірми, стандарти конкурентоспроможності 

майбутнього продукту, зміни складових зовнішнього і внутрішнього 

середовища компанії, завтра це буде під загрозою банкрутства. Тому 

економія на якості управлінського рішення принесе величезні втрати в 

майбутньому за рахунок впровадження і тиражування неякісного рішення на 

пізніх етапах життєвого циклу об'єкта. На підтримку цього положення ми 

наведемо співвідношення з американської практики управління 

1:10:100:100:100, де 1-економія, отримана на етапі маркетингової та 

дослідницької роботи, ігнорує сучасні методи аналізу, прогнозування, 

оптимізації та економічного обґрунтування управлінських рішень; 10 - 

втрати на етапі проектних і технологічних робіт; 100 - збитки на етапі 

виробництва об'єкта; 1000 - втрати при споживанні цих об'єктів. Основним із 

факторів управління ресурсами, а також підвищення якості продукції  є 

якість та ефективність управлінських рішень. 

Кожного дня ми стикаємось з низкою проблем, при цьому приймаємо 

рішення з їх розв’язання практично автоматично, тому що маємо певний 

досвід. Однак існують обставини, що змушують нас розробити алгоритм дій, 

що і є  процесом прийняття рішень.
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Все вищесказане визначає актуальність обраної теми. 

Метою кваліфікаційна магістр робота є вивчення теоретичних основ 

прийняття управлінських рішень, аналіз системи прийняття управлінських 

рішень АТ «Ельворті», розробка рекомендацій щодо її вдосконалення. 

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні завдання: 

1. Визначити зміст та класифікацію управлінських рішень. 

2. Розглянути основні етапи прийняття управлінських рішень. 

3. Дослідити методи та моделі прийняття управлінських рішень. 

4. Провести аналіз системи прийняття управлінських рішень на АТ 

«Ельворті» 

5. Оцінити ефективність системи прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. 

6. Визначити основні напрямки вдосконалення системи прийняття 

управлінських рішень на АТ «Ельворті». 

7. Провести оцінку ефективності запропонованих заходів з 

удосконалення системи прийняття управлінських рішень на досліджуваному 

підприємстві.  

Предметом дослідження кваліфікаційної магістерської роботи є процес 

прийняття управлінських рішень. 

Об'єктом дослідження є система прийняття управлінських рішень на 

АТ «Ельворті». 

Основними методами дослідження стали – системний та процесний 

підхід, метод узагальнення, групування, аналіз та синтез, експертно-

аналітичний, нормативний та статистичні методи. 

Інформаційною базою кваліфікаційної магістерської роботи були 

монографії, підручники та періодична література в науковій сфері, а також 

матеріали, зібрані автором безпосередньо на АТ «Ельворті».  

Кваліфікаційна магістерська робота має у своєму складі: вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 
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У першому розділі даної роботи описані теоретичні основи 

управлінських рішень, наведено перелік особливостей класифікації, 

розглянуто методи, моделі та етапи процесу прийняття управлінських 

рішень. 

У другому розділі на основі зібраної інформації було проведено аналіз 

системи прийняття управлінських рішень на підприємстві АТ «Ельворті» для 

розробки рекомендацій, які в подальшому  оптимізують управлінські 

рішення.  

Третій розділ, на основі аналізу отриманої інформації, пропонує 

рекомендації щодо оцінки ефективності оптимізованої системи прийняття 

управлінських рішень, а також вдосконалення поточної схеми прийняття 

рішень на підприємстві. 

Підсумком даної роботи є розроблені рекомендації для спрощення 

процесів прийняття управлінських рішень за допомогою впровадження 

електронного документообігу на базі 1С, що дозволить зняти частину 

навантаження з генерального директора, скоротивши кількість погоджень, а 

також зробить процес управління АТ «Ельворті» більш оперативним.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

  

1.1 Зміст та класифікація управлінських рішень 

  

Основою управлінського процесу, його початковим і найбільш 

відповідальним етапом є прийняття рішень.  

Існує кілька підходів і визначень поняття «управлінське рішення». За 

словами Л.Є. Соколової [28], «Управлінське рішення є обдуманим висновком 

про необхідність здійснення дій або, навпаки, утримання від них». Як 

зазначено у  Фатхутдінової: «Управлінське рішення – це результат аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору 

альтернативи з безлічі варіантів для досягнення конкретної мети системи 

управління» [30]. 

Рішення можна розглядати як організаційний акт, один з основних 

етапів процесу управління, інтелектуальне завдання, процес легалізації 

управлінського впливу на керовану підсистему. 

Під час прийняття рішення визначаються особи, які несуть за них 

відповідальність, котрі називаються особами, що приймають рішення. Ними 

можуть бути: генеральний директор, фінансовий, технічний директор, 

керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер.  

Об’єкти рішення – це виконавці рішень.  В разі прийняття рішень 

юридичними компаніями, суб’єкт та об’єкт можуть бути в одній особі 

[7,с.19]. 

Взаємодія елементів управлінського рішення показана на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1 Алгоритм управлінського рішення 

  

Складовими рішення є [7,с.20]: 

1. Суб'єкт рішення – це особа, котра є ініціатором розробки, 

затвердження та впровадження рішення.  Суб'єктом рішення визначається 

перш за все особа, яка в кінці несе відповідальність за результати, отримані 

від прийнятого рішення.  Суб'єктами можуть бути як окремі керівники, так і 

групи, що наділені владними повноваженнями; 

 2. Об'єкт рішення – окрема особа або група людей, призначена 

відповідальними за виконання певного рішення 

 3. Предмет рішення – це процес  розробки, прийняття та реалізації 

рішення; 

 4. Мета розробки рішення – кінцевий результат, який має бути 

отриманий від реалізації прийнятого рішення; 

 5. Необхідність в розробці, прийнятті і реалізації рішення; 

Необхідність розробки, прийняття та реалізації управлінського 

рішення 

Суб’єкт рішення 

Мета рішення 

Предметом рішення є 

процес розробки, прийняття 

та реалізації рішення 

Спеціалісти 

Консультант 

Експерти 

Об'єкт рішення 

Цільова робоча група з результатів споживчих рішень 
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6. Цільова аудиторія – окрема група людей, населення регіону (в 

залежності від масштабів рішення), для яких розробляються або реалізуються 

управлінські рішення. 

На відміну від інженерно-технічних рішень, управлінські рішення – це 

багатогранний процес, який значною мірою відрізняється за об'єктом 

управління. Головну роль посідає менеджер, не тільки при розробці рішення 

та його прийняття, але і при впровадженні, контролі виконання, оскільки при 

цьому здійснюється зворотній зв'язок, тим самим менеджер може надавати 

коригувальні дії, що дозволяють отримати бажаний результат з більшою 

вірогідністю успіху [1,6,11,23]. 

На рівні кожного окремого підприємства класифікація всіх 

управлінських рішень дає змогу визначити найбільш ефективні залежно від 

кожної ситуації.   Проте існує безліч факторів, складних умов, цілей, що 

впливають на сам процес прийняття рішень. Вимоги та структура рішень має 

відповідати організаційній структурі підприємства, при цьому процес 

прийняття повинен містити просту,  чітку класифікацію управлінських 

рішень.  Тому в процесі еволюції економічної теорії та практики визначилась 

чітка класифікація управлінських рішень [18, с.  24]. 

Управлінські рішення класифікуються за: 

1. Характером самого процесу прийняття рішення: інтуїтивні, 

раціональні, рішення, що засновані на певних судженнях. 

 Інтуїтивні рішення приймаються на підставі внутрішнього відчуття 

людини, котра приймає рішення, керуючись лише «внутрішнім голосом. При 

цьому не відбувається процесу послідовного зважування всіх «за» та 

«проти», існує тільки припущення, що так буде правильно. 

Раціональні рішення – це рішення, прийняті на підставі всіх аргументів 

та без залежності від минулих періодів. 

Рішення, котрі засновані на певних судженнях або стереотипах – це 

рішення, котрі базуються на знаннях або досвіді людини. Набуті знання 

дають змогу розробити декілька альтернативних варіантів. 
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2. Наявністю кількості альтернатив є стандартні рішення, бінарні, 

багато альтернативні. [18, с.26]: 

 Стандартні рішення базуються на однозначності вибору, але при 

цьому вони не мають однозначності та правильності щодо результату. 

Бінарні рішення – від словосполучення» «бі», що саме по собі означає 

«два», однак вони складаються з двох кардинально протилежних рішень. Це 

дає змогу розширити горизонт вибору рішення, однак потребує однозначного 

прийняття рішення без вагань. 

Багато альтернативні рішення самі говорять за себе – багато 

альтернатив, багатий вибір та відсутність категоричності. При цьому існує 

недолік – складність вибору.  

 Інноваційні рішення – від слова «інновація», тобто новизна, вони 

народжуються при відсутності підходящої альтернативи, базуючись на 

раціональних рішеннях, шляхом їх вдосконалення, з додаванням творчої 

нотки. 

3. Періодичністю прийняття рішень виділяють такі різновиди: 

одноразові, циклічні, постійні [18, с.227] 

 Одноразові рішення, що приймаються один раз, мають велике 

значення, при цьому відсутня періодичність та закономірність 

повторюваності.  Наприклад: рішення про створення або ліквідацію 

підприємства, запуск нової лінійки продукту та т.п. 

 Циклічні рішення підрозумівають під собою певний цикл, котрий 

повторюється із заданою періодичністю.  Наприклад: розрахунок плану 

виробництва на рік, квартал або місяць, відповідно цикл складає – один раз 

на рік, квартал або місяць. 

 Постійні рішення мають безперервний характер, їх майже не 

помічають та не надають особливого значення, тому що вони не пов’язані з 

глобальними проблемами чи стратегічними цілями. 

4. Часом досягнення результатів для суб’єкта рішення бувають: 

стратегічні, перспективні, поточні, оперативні, стабілізаційні  [18, с.27]. 
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Стратегічні рішення розробляються та приймаються на базі 

стратегічних цілей підприємства, основою є формування заходів для 

досягнення цілей організації в певний проміжок часу. 

  Перспективні рішення – це рішення з приводу діяльності 

підприємства в перспективі (через 5, 10 або 15 років). 

 Поточні рішення – розроблюють на базі перспективних планів та 

стратегій підприємства. Їх основна мета – реалізація в поточному періоді 

завдань для досягнення цілей у перспективному періоді, вони охоплюють всі 

сфери діяльності організації. 

Оперативні рішення – це деталізовані рішення, що базуються на 

рішенні вищого рівня, носять короткий характер, чітко визначені у часі, 

приймаються на базі поточних, більш деталізовані за об’єктами рішень. 

 Стабілізаційні рішення від слова «стабілізувати», тобто привести 

існуючий стан до певних норм, можуть виникати періодично в залежності від 

рівня дестабілізації тієї чи іншої підсистеми підприємства. 

5. В залежності від кількісті суб'єктів, котрі мають вплив на прийняття 

рішення, розрізнять визначальні рішення, конкурентні, адаптативні [18, с.28]. 

Визначальні рішення приймає одна особа, як правило керівник 

підприємства.  

Конкурентні рішення можуть прийматися декількома фахівцями. 

Адаптативні рішення розроблюються незалежними консультантами або 

експертами, а рішення щодо їх впровадження приймає група відповідальних 

осіб та відповідно адаптують до існуючих обставин. 

6. В залежності від технології розробки рішення виділяють 

організаційні рішення. Головною метою яких є забезпечення найбільш 

ефективного шляху досягнення цілей та задач підприємства [3,12,19,20]. 

Організаційні рішення можуть бути, як запрограмовані так і 

незапрограмовані. 

 В основі запрограмованих рішень лежить певна математична модель 

розрахунку дій по досягненню поставленої мети, дані рішення ефективні при 
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наявності достовірних даних, чіткої послідовності дій та відсутності 

обставин, котрі можуть змінити хід реалізації рішення. 

Незапрограмовані рішення приймаються в ситуаціях з великою 

кількістю невідомих чинників, мають нові, раніше невідомі обставини, або 

дана ситуація взагалі нова. При цьому алгоритм дій керівник має розробити 

самостійно [18, с.29]. 

Управлінські рішення також поділяють за ступенем прогнозованої 

ефективності на: ординарні, раціональні, ефективні.  

При ординарних рішеннях ефективність використання ресурсів на 

одиницю отриманого ефекту відповідає нормам, що прийнятні для даної 

галузі. Ординарні рішення, в свою чергу, можна поділити на: неефективні, 

раціональні, оптимальні. 

Неефективні рішення – рішення, які не дозволяють вирішити проблему. 

Раціональні рішення, навпаки, розв’язують проблему. 

Оптимальні рішення – рішення, в результаті яких вирішення проблеми 

досягається з мінімальними витратами, при цьому отримуючи потрібний 

ефект.  

 Синергетичні  рішення, в результаті яких ефективність витрачання 

ресурсів на одиницю отриманого ефекту різко зростає, при цьому маємо ярко 

виражений зростаючий ефект. 

 Асінергетичні рішення – мають абсолютно протилежний ефект, в разі 

їх реалізації спостерігається непропорційне зниження ефекту 

функціонування системи   

В залежності від часових обмежень виділяють: 

 1. Рішення, які приймаються та впроваджуються досить швидко, щоб 

контролювати та управляти об’єктом, включаючи нештатні ситуації. 

 2. Рішення, котрі приймаються після певного етапу реалізації рішення, 

так звані рішення, за певний період часу (вони обмежені часовими рамками). 
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 3. Рішення, які не мають обмежень в часі. Такі рішення, перш за все, 

носять постійний характер та низький ступінь відповідальності, стосуються 

більше повсякденного життя та повторюваних звичних ситуацій. 

В залежності від складності реалізації та складу рішення поділяють на 

прості та процесні. 

 Прості рішення реалізовуються шляхом виконання однієї дії. 

 Для реалізації процесних рішень має бути розроблена певна 

послідовність взаємопов’язаних дій. Серед процесних рішень виділяють: 

алгоритмізовані та розмиті. 

  Алгоритмізовані рішення мають чітко визначену послідовність, 

терміни виконання всіх етапів та відповідальність за виконання. 

 Розмиті рішення не мають чіткої структури, терміни виконання або 

відсутні, або мають розмиті проміжки, не закріплена відповідальність по 

етапам реалізації рішення. 

В процесі реалізації рішення можуть відбуватися певні зміни, в 

залежності від можливості внесення змін в процес прийняття, рішення 

поділяють на: гнучкі та жорсткі. 

Гнучкі рішення – це рішення, в алгоритм яких від початку закладені 

різні варіанти дій, в залежності від обставин, що можуть виникнути. 

 Жорсткі рішення несуть в собі лише один єдиний варіант дій, не 

залежно від умов, що можуть статися. 

За даними інших джерел теорії прийняття рішень, можна ще виділити 

класифікаційні ознаки за кількістю операції, при досягненні цілей, за 

залежністю цілей та умов від часу (статика, динаміка), наявність випадкових 

та невипадкових умов [5, с.  80 

Розглянутий перелік класифікаційних ознак управлінських рішень 

показує різноманітність видів, характеристик рішень, умов їх застосування, 

сфери застосування та умови, які повинні бути при реалізації тих чи інших 

управлінських рішень[4,16,30]. 
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Таким чином, володіючи знаннями з класифікаційних ознак 

управлінських рішень керівництво має можливість обирати такий варіант 

реалізації управлінських рішень, котрий максимально призведе до 

досягнення поставленого результату з мінімальними затратами ресурсів [18, 

с.31]. 

 

1.2 Стадії процесу прийняття управлінських рішень 

 

Процес прийняття управлінських рішень – це процес, який складається 

з різних етапів та стадій, починаючи від визначення проблеми, розробки 

послідовності дій, їх застосування, отримання результату та, в разі 

необхідності, корегування проведених дій, якщо досягнутий результат не 

відповідає поставленим задачам [28, с.26]. 

Перша стадія -  процес розробки рішення – це  визнання необхідності 

рішення,  і вона включає в себе наступні етапи: 

а) вивчення ситуації; 

б) пояснення і формулювання існуючої проблеми; 

в) визначення критеріїв для успішного вирішення проблеми. 

На першому етапі відбувається невизнання або визнання проблеми, яка 

утворилась в організації.  Для різних видів проблем процес вирішення 

протікає по-різному.  При неструктурованих проблемах визначення помилки 

проблематично.  Така ситуація можлива, в разі коли недостатньо інформації 

про стан, розвиток самого підприємства та середовища, в якому воно 

функціонує [2,9,32]. 

Коли проблема визначена, настає наступний етап - це  опис та чітке 

коротке формулювання самої проблеми. Пояснення відбувається тоді, коли 

надається значення вже визнаній проблемі.  

Пошуку альтернатив повинен передувати етап визначення критеріїв 

успішного вирішення.  Для визначення критеріїв успішного вирішення 

спочатку необхідно відповісти на питання: "що ми хочемо?" і "що ми 
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повинні?". На перше питання, як один з критеріїв успішної реалізації 

управлінського рішення, потрібно дати відповідь до того, як розглядати 

альтернативи. У разі критерію "ми хочемо" розглядаються бажані цілі, але 

розроблювати альтернативи не потрібно. Цей етап потрібен менеджеру, перш 

за все, для того щоб визначитися з бажаними результатами, при цьому вони 

не повинні бути обмежені ресурсами. На даному етапі може розглядатися 

навіть самий ідеальний варіант результату. 

В процесі аналізу існуючої ситуації, важливо виділити ключові 

проблеми, для того щоб при розробці алгоритму реалізації рішення 

приділити їм найбільше уваги, в залежності від ступеня впливу виявлених 

проблем на існуючу ситуацію.  В цьому й полягає завдання діагностики 

ситуації.  Враховуючи проведений аналіз визначаються найбільш небезпечні 

моменти, які можуть привести до небажаних результатів [3, с.  72]. 

Друга стадія розглянутого процесу полягає в розробці самого рішення, 

відповідно до етапів [23,33,26]: 

а) розробка альтернатив; 

б) оцінка можливих альтернатив; 

в) вибір альтернативи. 

Як тільки виявлені фактори, що обмежують рішення керівник повинен 

розробити стандарт з вибору альтернатив, в якому будуть чітко зазначені 

вимоги.  Дані стандарти називають критеріями прийняття рішень.  За їх 

допомогою визначають найбільш вигідний варіант управлінського рішення. 

На етапі розробки альтернатив необхідно виявити всі можливі дії, які 

могли б усунути причини проблеми.  Проте, як показує практика, керівник не 

в змозі виявити весь ряд альтернатив, особливо при відсутності необхідного 

досвіду. Зазвичай розробка альтернатив зупиняється максимум на трьох 

варіантах. Для більшої кількості  необхідно більш детальніше виявити та 

описати саму проблему, при цьому із факторів, що її породжують слід 

виділити такі, рішення яких є стандартними та не потребують значних зусиль 
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на розробку дій по їх вирішенню. А зосередитись на нових та розробити 

якомога більше альтернативних шляхів їх подолання. [18, с.35]. 

Розробка самих альтернатив рішення проблеми досить різноманітна.  

Генерація альтернатив може передбачати як спеціальну організацію 

проведення експертиз із застосуванням методів мозкової атаки;  методів 

висування пропозицій;  групового аналізу ситуації;  причинно-наслідкових 

діаграм;  дерева рішень, так і створення автоматизованих систем, за 

допомогою яких відповідно до введених даних розроблюються варіанти 

реалізації управлінських рішень[3, с.  86]. 

Наступний етап - оцінка можливих альтернатив.  На початковому етапі 

необхідно скласти і визначити всі ідеї і лише потім перейти до оцінки кожної 

альтернативи.  Кількість і якість альтернативних рішень може постійно 

зростати, тому і потрібно початкову генерацію ідей відокремити від оцінки 

остаточної ідеї.  Всі запропоновані альтернативи порівнюються між собою, і 

вибирається найкраща, визначаються недоліки і переваги кожного рішення.  

У деяких випадках можна обрати варіант, який вигідний для всіх сторін, при 

цьому внести деякі коррективи [6, с.379]. 

Для прийняття рішень необхідно користуватися стандартом, при цьому 

в ньому повинні бути детально описані всі критерії вибору рішення, щоб при 

виборі альтернативи не було розмитості.  На етапі вибору альтернатив 

можуть виникнути труднощі, якщо чітко не були описані критерії у 

стандарті, тому визначаючі параметри мають бути однотипними.  Всі 

рішення мають бути оформлені в однаковій формі, мати чітку послідовність, 

одиниці виміру та однозначність. [17,10]. В разі вибору конкретного рішення 

керівник підприємства намагається спрогнозувати майбутні результати, тому 

що на даний час вони невідомі,  маючи достатньо інформації щодо факторів 

впливу та шляхів їх подолання приймати рішення значно легше. Тому процес 

вибору конкретного рішення є досить складним та відповідальним, саме на 

цьому етапі закладається ймовірність досягнення успіху, адже від того, який 

шлях ти обереш, так по ньому й підеш.  Наявність декількох альтернатив з 
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достатньо обґрунтованими розрахунками значно полегшує процес вибору та 

подальшої реалізації самого рішення. 

Таким чином завершальний етап другої стадії – вибір альтернативи, є 

свого роду вершиною в процесі прийняття рішень.  Більшість учасників 

самого процесу розробки варіантів рішень намагаються уникнути даного 

етапу, адже зробивши один раз вибір людина автоматично приймає на себе 

відповідальність за результат. А як відомо, брати на себе відповідальність 

можуть лише одиниці з нас [28, с.92]. 

Третя стадія, що завершує розробку управлінського рішення, - 

реалізація рішення.  Тільки після здійснення рішення можна зробити 

висновок про його цінності.  У процесі рішення мало обмежиться лише 

вибором альтернативи.  Для того щоб вирішити проблему і отримати 

прибуток, потрібно його реалізувати.  Якщо рішення буде визнано тими, кого 

воно стосується, то рівень його ефективності підвищиться.  Однак визнання 

рішення у персоналу рідкісні, навіть якщо воно і хороше, тому часто рішення 

виконуються автоматично. 

Третя стадія складається з трьох етапів: 

1) організація виконання рішення; 

2) моніторинг рішення; 

3) зворотній зв'язок. 

Реалізація самого рішення перш за все направлена на ліквідацію тієї 

проблеми, що породила дане рішення. Для успішного виконання рішення 

важливим етапом є процес  організації виконання рішення, який передбачає 

координацію дій всіх учасників процесу.  Перш за все потрібно розробити 

план заходів, що перетворюють рішення в реальність;  по-друге, менеджер 

повинен проявити занепокоєння про конфлікт інтересів та прийнятті для себе 

даного рішення його виконавцями [14,25,27]. 

Постійний моніторинг рішення – це безперервний процес отримання 

інформації про хід виконання самого рішення.  В основі даного процесу 

лежить система виявлення помилок та вчасне проведення коригувальних дій.  
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Коли система такого відстеження відхилень працює ефективно, тоді 

проблеми у виконанні рішень можуть бути ліквідовані до того, як вони 

проявляться. 

Зворотній зв'язок – це частина процесу прийняття управлінського 

рішення, наступає в момент, коли рішення почало вже діяти та потрібно 

виявити ефект його дії, тобто встановити зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок 

дозволяє отримати інформацію про ефективність впровадження прийнятого 

рішення безпосередньо від   користувачів, провести аналіз та оцінити ефект. 

При отриманні достатньої інформації така система дозволяє порівняти 

наскільки розрахункові дані співпадають з реально отриманими. По 

можливості провести коригувальні дії, що можуть підвищити ефект від 

впровадженого рішення  [28, с.30]. 

Виходячи із вищенаведеного процес розробки та впровадження 

управлінських рішень – це досить складний та відповідальний процес, який 

включає в себе етапи: аналіз існуючої ситуації, виявлення та структурування 

проблем, що потребують вирішення, розробка декількох варіантів рішень, 

вибір альтернативи, безпосередня реалізація рішення, аналіз отриманих 

результатів від впровадження рішення. При цьому використовується ряд 

методів та моделей управлінських рішень, котрі розглянемо у наступному 

розділі. 

 

1.3 Методи і моделі прийняття управлінських рішень 

 

  Під час розробки та прийняття певних управлінських рішень, 

уповноважена особа використовує ряд методів, які безпосередньо впливають 

та сприяють прийняттю оптимальних рішень за необхідними критеріями. 

Методи розробки і прийняття управлінських рішень по етапах процесу 

розробки управлінських рішень представлені в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Методи розробки і прийняття управлінських рішень по етапах процесу 

розробки управлінських рішень 

Етапи Методи 

Етап діагностики 

проблеми та формулювання 

критеріїв 

- методи ситуаційного аналізу 

- методи моделювання 

Етап визначення 

альтернатив 

- методи "мозкової атаки" 

- методи асоціації та аналогій 

- методи контрольних питань 

- метод "матриць відкриття" 

-комплексний метод стимулювання 

творчої діяльності (синектика) 

Етап оцінювання 

альтернатив 

- методи багатокритеріальної оцінки 

- методи експертної оцінки 

- експертні методи 

- фактографічні методи 

- комбіновані методи 

Етап вибору - функціонально-вартісний аналіз 

- метод ланцюгових підстановок 

- причинно-наслідковий аналіз 

 

Розглянемо методи розробки і прийняття управлінських рішень по 

етапах процесу розробки управлінських рішень [18, с.73]: 

На першому етапі виявлення та діагностування проблеми можуть 

застосовуватись методи ситуаційного аналізу, моделювання. 

В основі методів ситуаційного аналізу лежить аналіз окремо взятої 

управлінської ситуації. Дані методи представляють собою комплексні 

технології з підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення. 

Головною задачею ситуаційного аналізу є виявлення основних чинників, що 
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мають значний вплив на розвиток ситуації та відкидання вторинних, 

маловпливових чинників. 

 Метод моделювання – це сукупність теоретичного аналізу та 

практичної дії, який спрямований на розробку та використання моделей.  

Основною характеристикою даного методу є розробка спрощеної моделі 

ситуації без впливу сторонніх чинників. Таким чином викреслюючи 

неважливі чинники керівник має змогу краще зрозуміти глибину проблеми, 

зосередитись на основних факторах, від яких залежить результат рішення. 

На етапі розробки альтернатив, як правило, застосовують методи 

«мозкового штурму», морфологічний аналіз, методи асоціацій та аналогій, 

методи контрольних запитань, методи колективного блокнота, метод матриць 

відкриття, синектика.  На даному етапі необхідно розробити, знайти всі 

можливі варіанти вирішення проблеми.  Як показує досвід, керівник досить 

часто в своєму розпорядження має лише декілька альтернатив, тому що 

наявність необхідних знань та досвіду може не вистачити. В такому випадку 

доцільно звернутися за допомогою до більш досвідчених колег або створити 

умови серед зацікавленої аудиторії, що дасть змогу генерувати альтернативи 

в більшій кількості, без обмежень. Головним методом при цьому можна 

визначити – «мозковий штурм»  [18, с.126]. 

Даний метод призначений для активізації в процесі пошуку рішень, при 

цьому розглядаються навіть самі безглузді варіанти.  Він широко 

застосовується в управлінській практиці, час на генерацію варіантів повинен 

займати від 30 до 40 хвилин, мозковий штурм відбувається в невимушеній 

обстановці, заборонено критично висловлюватися на адресу кожного з 

учасників.  Експертами у прийнятті рішень в даному випадку виступають як 

фахівці, так і всі бажаючі. 

Метод морфологічного аналізу застосовується для розширення 

варіантів ров’язання проблеми.   

Застосування методів асоціацій і аналогій мають на меті активізацію 

чергу асоціативного мислення людини.  До таких методів належать: метод 
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фокальних об'єктів та метод генерування випадкових асоціацій.  В основі 

методу фокальних об'єктів закладено перенесення ознак випадково обраних 

об'єктів на вдосконалюваний об'єкт, який є у фокусі перенесення і тому 

називається фокальним.  Таким чином виникає ряд несподіваних рішень.  За 

допомогою даного методу можна швидко знайти рішення таких проблем, як 

нові способи обслуговування клієнтів, розширення ряду звичних продуктів 

та інші. 

 Основою методу контрольних запитань є перелік простих питань, за 

допомогою яких людину підводять до вирішення завдань [18, с.132.].  Одним 

із різновидів методу контрольних запитань є «п’ять чому», який активно 

використовується у японській практиці виявлення проблем та шляхів їх 

вирішення. Суть його полягає у поставці п’яти запитань послідовно, 

виходячи з відповідей на попередні запитання. 

За допомогою методу «колективного блокноту» можна поєднати 

незалежне висування ідей кожним учасником робочої групи з їх колективною 

оцінкою та загальним процесом розробки рішення. 

 В основі методу «матриця відкриття» лежить дослідження всіх 

варіантів, які випливають із закономірностей системи, що вдосконалюється. 

Даний метод дозволяє обмежити кількість варіантів, тому що рішення 

формуються на базі конкретної системи, враховуючи всі її недоліки та 

переваги. 

Метод синектики – це сукупність принципів «мозкового штурму» та  

методу аналогій та асоціацій.  Найважливішою частиною методу синектики є 

з’ясування того, як учасники уявляють собі проблему, для цього  керівник 

записує всі запропоновані визначення проблеми на дошці, що має вагомий 

психологічний вплив, оскільки в цьому випадку кожен з учасників починає 

сприймати проблему як особисту та робить спроби її вирішити.  Потім 

керівник ставить запитання, які стимулюють аналогії та асоціації, таким 

чином кожен пропускає проблеми через своє світосприйняття, пропонує 

найбільш вигідні варіанти її вирішення. 
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Найбільш важливим етапом є вибір альтернативи, тому наявність 

певних методів обрання відіграє значну роль. Застосування того чи іншого 

методу залежить від критеріїв оцінки, наявності самих критерії та 

можливості їх вираження в однакових величинах при наявності різних 

альтернатив. 

 Так застосування метода багатокритеріальної оцінки необхідно, коли 

існує декілька важливих критеріїв оцінки варіантів рішень. При цьому значну 

роль відіграє обґрунтованість вибору критеріїв. 

 Використання методу експертної оцінки важливо, коли альтернативи 

не можуть бути оцінені в кількісному виразі, а сама проблема потребує 

формалізації та деталізації. Тоді до вирішення проблеми вибору залучаються 

експерти з певних питань. Синонімічними є також самі експертні методи, які 

застосовуються для прогнозування об'єктів, які не піддаються математичним 

розрахункам. Основою всіх експертних методів є прогнозовані розрахунки 

групи експертів із заданої проблеми. 

  Застосування фактично зібраної інформації та прийняття на її базі 

певних рішень є основою фактографічних методів.  Прогнозування на 

підставі фактичної інформації про минуле та сьогодення розвитку об'єкта. 

Застосовуються в умовах, коли ймовірність збереження факторів, що 

обумовили процес розвитку в минулому, більше, ніж ймовірність їх зміни.  

При появі непередбачених обмежень використання цих методів може 

привести до помилок в прогнозах. 

 В основі комбінованих методів лежить процес прогнозування на 

основі за допомогою експертної та фактографічної інформації.  Дані методи 

використовуються для вирішення проблем широкого профілю (від 

формалізованих до формалізації).  Досить часто дані методи 

використовуються для прийняття рішень на вищому рівні управління. 

На етапі вибору, реалізації рішення і оцінки результату застосовуються 

наступні методи [18, с.137]: 
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1. Функціонально-вартісний аналіз.  

2. Метод ланцюгових підстановок. 

3. Причинно-наслідковий аналіз. 

Функціонально-вартісний аналіз дозволяє виявити дисбаланс між 

функціями об'єкта і витратами на них.  Використовується під час вибору 

рішень з урахуванням оптимізації витрат на виконання функцій об'єкта без 

зниження результативності.  Даний метод має високу практичною 

корисністю. 

При методі ланцюгових підстановок відбувається послідовна заміна 

планових величин одного з факторів для визначення ступеня його впливу на 

функцію.  Використовується в умовах, коли проблема має строго виражений 

функціональний характер.  Дозволяє виявити, за рахунок яких чинників 

відбулися відхилення фактичних величин від планових. 

Причинно-наслідковий аналіз визначає ієрархію причин і наслідків до 

того моменту, в який можна почати дію, ліквідує проблему.  Використання 

даного методу можливо лише в умовах, коли керівник, який приймає 

рішення, має в своєму розпорядженні повну і достовірну інформацію про 

досліджуваний об'єкт. 

Більшість методів мають універсальний характер і можуть 

застосовуватися на декількох етапах процесу прийняття рішень в залежності 

від особливостей кожної конкретної ситуації [15,24,29]. 

На діяльність будь-якої організації впливають безліч факторів, число 

яких може бути необмежено, а ступінь впливу кожного фактору встановлена 

насилу.  Тому в процесі розробки управлінського рішення виникає 

необхідність спрощення реальної ситуації, обмеження її елементів до будь-

якого кінцевого числа і формалізації взаємозв'язків між елементами 

спрощеної системи, тобто  побудови моделі процесу прийняття рішення.  

Під моделлю можна розуміти спрощення реальної життєвої ситуації, 

упорядкований набір припущень про складну систему.  Моделі 

використовуються для конкретизації та оформлення відчуттів, систематизації 
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досвіду, спостережень, що мають відношення до аналізованої проблемі [7, 

с.46]. 

Згідно Б.Г.  Литвак [17], суспільство можна уявити у вигляді 

органічної, процесної, неорганічної моделі.  Органічна модель розглядає 

людське суспільство як єдиний організм зі своїми органами, взаємозв'язками 

між ними, що в сукупності утворює структуру суспільства.  Дана модель має 

здатність до самоорганізації і самоналагоджування. 

Процесна модель описує розвиток суспільства як безперервний процес 

об'єднань і роз'єднань, злиттів і поглинань.  Суспільство в такій моделі 

представляється нестійким утворенням, постійно адаптується під зміни 

зовнішнього і внутрішнього середовища [7, с.47]. 

Неорганічна модель розчленовує суспільство на окремі елементи, 

кожний з яких виконує певну функцію і є або позитивним, або негативним. 

До загальноприйнятих класифікацій моделей процесу прийняття 

управлінських рішень відносіться: дескриптивні та нормативні,  індуктивні 

та дедуктивні,  проблемно-орієнтовні та моделі розвитку. 

Застосовуються дескриптивні моделі при описі властивостей і 

параметрів процесу прийняття рішень для прогнозування його ходу в 

майбутньому. 

Використання нормативних моделей при управлінні процесом 

прийняття рішень, формуванні його сутнісних елементів і його розвитку.  

Дані  моделі допускають активну участь в процесі прийняття рішень та його 

моделюванні учасників процесу прийняття рішень. 

Основою індуктивних моделей є узагальнення спостережень за 

одиничними приватним фактам, які визначаються важливими для прийняття 

управлінського рішення.  Результативність таких моделей визначається 

повнотою наявної інформації, тобто, наскільки, з одного боку, вдається 

спростити опис ситуації прийняття рішення, а з іншого – наскільки вірно 

вдається відобразити основні властивості модельованої ситуації [7, с.48]. 
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В процесі розробки дедуктивних моделей використовують не аналіз 

конкретних фактів, а спрощену систему гіпотетичних ситуацій. 

В основі проблемно-орієнтованих моделей лежить впровадження нових 

методів моделювання стосовно конкретної проблемної ситуації прийняття 

рішення.  Основне завдання полягає в адаптації нових методів для 

моделювання конкретного управлінського процесу. 

Представлені моделі розвитку базуються та розробляються з 

урахуванням наявності умов для проведення експериментів з ними, а також 

враховуючи всі можливості сучасних управлінських технологій та 

спрямовані на вирішення найважливіших управлінських завдань. 

Послідовність та алгоритми, які застосовуються в представлених 

моделях, визначають специфічні вимоги до умов їх застосування і структурі 

моделей.  До числа таких моделей відносяться і моделі, які використовують 

економіко-математичні методи вирішення управлінських завдань [28, с.48].  

Таким чином, розглянувши теоретичну частину всіх етапів процесу 

розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень маємо можливість 

проаналізувати та застосувати дані навики на практиці. 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

2.1. Історична довідка 

 

 Повне найменування української мовою: Акціонерне товариство 

«Ельворті»; 

 Скорочена назва Товариства: АТ «Ельворті»; 

 Організаційно-правова форма господарювання: акціонерне 

товариство; 

 Форма власності: приватна власність; 

 Місцезнаходження: м. Кропивницький, вулиця Євгена 

Чикаленка,   будинок 1; 

 Ідентифікаційний код: 05784437; 

 Дата державної реєстрації – 14 січня 1994 року, зареєстровано 

Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. 

 Керівник: Голова правління-генеральний директор  Калапа 

Сергій Георгійович. 

Основні види діяльності: 28.30: «Виробництво машин і устаткування 

для сільського та лісового господарства». 

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та 

штампи зі своїм повним найменуванням та символікою, фірмовий бланк, 

товарний знак та здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного 

законодавства України. 

АТ «Ельворті» –  провідний виробник посівної і грунтообробної 

техніки в Україні. Найбільше підприємство в області сільськогосподарського 

машинобудування. Основним видом діяльності компанії є виробництво  

зернових і просапних сівалок, суцільних і міжрядних культиваторів, 

дискових борін, посівних  комплексів, обприскувачів, навантажувачів і т.п. 
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Найбільшу питому вагу займає виробництво сільськогосподарської техніки 

для рослинництва.  

Підприємці з Англії Роберт і Томас Ельворті заснували в 1874 році в 

місту Єлисаветград (сьогодні Кропивницький) майстерню по спеціалізації 

збірки, підготовка та продаж зарубіжних сівалок на продаж. 

На сусідньому заводі було орендовано площу на всю майстерню. У цій 

майстерні було 12 працівників. Саме великий попит на сівалки підштовхнув 

братів Ельворті на будівництво заводу кінних сівалок, дробарок, млинів та 

різний сільський інвентар. За малий проміжок часу біли побудовані 

ковалівський, ливарний та деревообробний цехи.  

Випуск сівалок розпочався на новому заводі, з початку примітивні 

розкидних машин, а далі виробництво сівалок "Росія". Масштаб завода почав 

збільшуватися та випуск машин за ним. Перша нагорода, срібна медаль, була 

в 1882 році на міжнародній виставці за машину братів Ельворті. Самим 

найбільшим завод стає у 1908 році на всю Наддніпрянську Україну. 

Працівників заводу налічувалось до 300 у 1880, а вже в 1917 завод на стільки 

виріс, що до його складу входило 7000 осіб. У роки війни завод постачав 

боєприпаси, зброю та інше. Винагород продукція Ельворті отримала 37 

срібних та золотих медалей, а сам завод заробив 51 винагород. 

До складу керівників входили Робер та Томас Ельворті, А.Юнгман. 

Перші були власниками, а Юнгман виступав директором розпорядником. 

Окрім заводу у Єлисаветграді, вони мали комерційні відділи в Умані, 

Миколаєві, Черкасах, Вознесенськ, Ростов-на-Дону, Петропавловськ, 

Каховка (Херсонська обл.), Омськ. Організацію можна було знайти в 52-

містах, Нью-Йорк та Лондон. Капітал складав 6 млн.руб при вартості майна 

2500000 руб. Завод досяг свого розквіту в 1913 році та виготовив понад 

38300 сільських машин. Наслідки Жовтневої революції залишили негативний 

відбиток. Квітень 1919 рік завод "Ельворті" націалізований. Червоною зіркой 

завод став у 1922 роках. Війна практично зруйнувала 82% усіх заводів. 

Відновлення "Красной звезды" почався після звільнення Кіровограду від 
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німецьких солдат. Кінець 1944 року 262 сівалки було виготовлено вже у 

відновленому заводі. До 1950 року 80% було відновлено, а по виробництву 

машин перескочим рекорд довоєнного періоду. За перший десяток років 

після війни бюро заводу створило 45 нових назв посівних машин. Щорічно 

випуск збільшувався і в 1955 році складав 78 420 машин. У 1962 році завод 

виготовив та випустив 64 746 кукурудзяних сівалок, у 1959 році було на 5,5  

більше. Різка зміна характеру та ставлення керівництва до підприємства 

зменшили виробництво до 55 680 зернових сівалок та припинив випуск 

кукурудзяних сівалок. Завод мав перебудовуватися, але відданість колективу 

завжди своєчасно робила техніку. 108 877 сівалок було виготовлено 1966 

році. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 25 червня 1966  за успішний 

фінал семирічного плану, розробку конструкцій та освоєння нових у 

виробництві машин "Красная звезда" отримала орден Трудового Червоного 

Прапора. Наприкінці  60-70-х років завод значно розширювався. Нові 

корпуси, які були введені в експлуатацію, дозволили збільшити потужності 

виробництва сівалок моделі С3-3,6. У 80-ті роки завод робив 90 тисяч 

сучасних сівалок у рік. На 1991 рік потужності заводу були на практику 

приблизно 90-100 тис. сівалок в рік. Основна продукція складалась з 

посівних машин. У СССР завод "Красная звезда" виробляла: більше 50% 

зернових сівалок на загальносоюзного випуску, кукурудзяні та бурякові 

сівалки - 100%. Завод отримав 7 золотих медалей за створення і засвоєння 

виробництв в Росії, Молдові та Білорусі. Всього після війни з заводу вийшли: 

1961р. - мільйонна, 1971р. - двохмільйонна та в 1983р. тримільйонна сівалки. 

Данні про склад працівників на 1 січня 1991 року складало 10200 людей. 

Період 1991 - 1998 років заводом було випущено 12 нових конструкцій 

новітніх посівних машин. З 1993 року Виробниче Об'єднання "Красная 

звезда" перетворено у ВАТ з галузі сільської техніки. 

Нова техніка була спроектована у 1995-1996 роках та розпочато 

створення мережі дилерів. з 1999 року завод розпочав планове реалізацію 

виробництва. Експорт зріс на 6% до 56% кінець 2005 року. Встановлення 
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пам'ятника братам Ельворті був побудований у місті Кіровоград. 

Меморіальні дошки були поставлені на фасад будинок, а зараз це музей 

братів Ельворті. Постановою 28 січня 1968 року колегії Міністерства 

культури Української РСР музею "Красная звезда" присвоїли назву 

"Народний музей" 

24 жовтня 2016 року відкрите акціонерне товариство «Червона зірка» 

було перейменоване на публічне акціонерне товариство «Ельворті» та 

проведено державну реєстрацію ПАТ «Ельворті». 

15 січня 2019 року публічне акціонерне товариство «Ельворті» було 

перейменоване на акціонерне товариство «Ельворті». 

 

2.2. Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності АТ 

«Ельворті» 

Аналіз фінансового стану починається з оцінки активів і пасивів 

балансу. Як відомо, в активі балансу показані стан і розміщення засобів 

підприємства в узагальненому грошовому вираженні, в пасиві – джерела їх 

утворення. 

За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

-    «Основні елементи фінансової звітності, які безпосередньо пов’язані з 

оцінюванням фінансового стану, трактуються наступним чином: 

Актив – це ресурс, контрольований підприємством у результаті 

минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних 

вигод підприємству; 

Зобов’язання  - теперішня заборгованість підприємства, що виникає 

внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів із 

підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Зобов’язання 

– це зовнішня заборгованість суб’єкта господарювання, тобто зобов’язання 

перед банками, державою, постачальниками та працівниками; 
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Власний капітал – залишкова частка в активах підприємства після 

вирахування всіх його зобов’язань. Власний капітал – це внутрішня 

заборгованість (зобов’язання) суб’єкта господарювання перед його 

власниками.» 

Вартість активів (майна) характеризується загальною сумою всіх 

активів, які знаходяться на балансі підприємства. Розмір і склад активів 

залежить від обсягів і організації підприємницької діяльності та ефективності 

їх використання. Розмір цього показника характеризує можливості 

підприємства здійснювати підприємницьку діяльність. Активи підприємства 

подаються в балансі за окремими класифікаційними групами: необоротні та 

оборотні, запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти. 

Зобов’язання підприємства за його балансом характеризуються  

статутним, власним та залученим капіталом, а також довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями та короткостроковими кредитами банків. 

Вартість власних активів засновників і учасників суб’єкта 

господарювання характеризується розміром статутного капіталу, створеного 

за рахунок зовнішніх джерел (внесків засновників) та внутрішніх джерел 

(реінвестованого прибутку у активи). Мета формування власного капіталу 

підприємства – одержання власником найвищої можливості віддачі від 

здійснення господарської діяльності. 

В статтях балансу відображені дані про розміщення капіталу, який 

знаходиться в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення цього 

капіталу в конкретне майно і матеріальні цінності, залишки вільної готівки, 

тощо. 

Для отримання характеристик, які зможуть описати фінансово-майнове 

становище Товариства складають порівняльний аналіз аналітичного балансу і 

проводять необхідні розрахунки. 

До таких показників відносяться: 

1. Загальна вартість майна підприємства, яка рівна підсумкові активу 

балансу (ряд. 1300 = 1190481 тис. грн.). 
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2. Вартість необоротних коштів (активів), яка дорівнює підсумкові 

першого активу балансу (ряд. 1095 = 598592 тис. грн.). 

3. Вартість мобільних (оборотних) активів – сума підсумків розділів ІІ і 

ІІІ активу балансу (ряд. 1195 + ряд. 1200 = 591889 тис. грн.). 

Самі по собі ці дані не дають чіткого уявлення про фінансовий стан і 

про стан майна підприємства. Щоб отримати більш змістовну  та об’єктивну 

інформацію необхідно провести порівняння даних аналітичного балансу, а 

саме провести аналіз напрямку змін у статтях балансу, досліджуючи при 

цьому структуру активу балансу. Тобто провести вертикальний і 

горизонтальний аналізи структури балансу підприємства. 

В першу чергу потрібно звернути увагу на зміни, які відбулися в 

майновому стані підприємства (підсумок активів балансу). Проаналізувавши  

досліджуваний період, ми бачимо, що  вартість майна АТ збільшилась на 

110%, тобто свідчить про розширення Товариством господарського обороту, 

в цілому ці зміни є досить позитивною характеристикою. 

 

 

Рис.2.1 Динаміка змін у структурі майна АТ «Ельворті» 
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Наступний крок – аналіз структури балансу.  

В додатках В, Д, Ж побудовано аналітичний баланс  АТ «Ельворті». 

Розрахунки, які проводились свідчать про те, що станом на 1 січня 2016 року 

підприємство мало в своєму розпорядженні активи на загальну балансову 

вартість 657926 , а на перше січня 2019 року - 1190481 тис. грн., тобто в 

цілому за три останні роки спостерігається збільшення активів  у 1,8 рази . Ці 

збільшення зумовлені зміною величини  у бік росту як необоротних активів, 

так  і  оборотних засобів Товариства, здебільшого за рахунок збільшення усіх 

складових майна підприємства. 

За період з початку 2016 року до кінця 2018 року сума необоротних 

активів збільшилась на 210 859 тис. грн.,  за рахунок збільшення  вартості 

основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних 

інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової 

дебіторської заборгованості.  

Стосовно оборотних активів слід зазначити, що станом на 01.01.2019 

року в порівнянні з початком 2016 року оборотні активи Товариства 

збільшились на 321696 тис. грн. за рахунок збільшення запасів, дебіторської 

заборгованості, грошей та їх еквівалентів. 

 В зв’язку з цим, за аналізуємий період питома вага необоротних 

активів зменшилась у загальному обсязі активів Товариства з 58,9% до 

50,3%, а доля оборотних активів збільшилась з 41,1% до 49,7%. Спад 

залишку необоротних коштів відбувся за рахунок накопиченої амортизації та 

відповідно, зменшення залишкової вартості за аналізуємий період. При 

цьому, складові оборотних активів за цей же період також збільшились. 

Тобто, більшість статей активу балансу за аналізуємий період збільшилась. 

Особливо інтенсивними темпами проходило збільшення загальної суми 

необоротних коштів у 2017 році. Отже, співвідношення між оборотною та 

необоротною частиною активів підприємства, яке склалося станом на 

01.01.19 р. знаходиться у межах 50,3% / 49,7% („середня” структура), 
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відповідно відображає  задовільну структуру майна підприємства. Крім того, 

необхідно відмітити, що на початок 2016 року співвідношення між 

оборотною та необоротною частиною активів становила 58,9/41,1%, що є 

показником «важкої» структури балансу, але за досліджуваний період 

співвідношення суттєво «полегшилось», тобто покращився цей показник. 

Існують  науково обґрунтовані та підтверджені практикою оптимальні 

межі для раціональної структури майна виробничих підприємств: 60%-

оборотні активи, 40% - необоротні активи. Дані даного підприємства не 

відповідають нормам раціональної структури майна, але простежується 

значне покращення на кінець аналізуємого періоду.  

Дані, які приведені у пасиві балансу дають можливість визначити, які 

структурні зміни відбулися у власному та позиковому  капіталі, а також 

скільки залучено в оборот підприємства довгострокових та короткострокових 

засобів. 

Фінансове становище (Додатки Г, Е, З)  підприємства залежить від 

того, які засоби підприємство має в своєму розпорядженні, а також куди вони 

направлені. 

Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами 

самофінансування підприємств. Власний капітал – основа самостійності та 

незалежності підприємства. Але необхідно зважати на те, що фінансування 

власної діяльності лише за рахунок власних коштів не завжди є вигідним. 

Слід враховувати можливість підприємства забезпечувати більш високий 

рівень віддачі за вкладений капітал, ніж сплати за кредитні ресурси, то 

залучаючи позикові кошти, підприємство, насамперед, підвищує 

рентабельність власного капіталу.  

Тобто фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки є 

оптимальним відношення власного та позикового капіталу. Розробка 

правильної фінансової стратегії є однією із основних вимог ефективної 

роботи підприємства. 



37 
 

 
 

Так, в цілому за період 2016-2018 р. р. сума власних оборотних коштів 

зросла, це можна назвати позитивною зміною у структурі джерел 

фінансування підприємства, бо обігові кошти є основою здійснення 

самофінансування підприємства. Однією з тенденцій, що обумовили 

підвищення рівня ресурсів виступає у 2016-2018 роках збільшення суми 

прибутку, ця ж причина зумовила протягом 2016-2018 р. р. значне 

збільшення розміру власного  капіталу. В порівнянні з 01.01.2016року, коли 

питома вага власного капіталу становила 56,5% від валюти балансу, станом 

01.01.2019 року цей показник становив 65,7%, або збільшився на 411446 тис. 

грн. в абсолютних величинах. 

Характерним для фінансово-господарської діяльності підприємства за 

період 2016-2018 р. р.  є тенденція до збільшення кредиторської 

заборгованості на фоні загального скорочення надання послуг. Протягом 

вказаного періоду її сума  постійно зростала (62365 тис. грн.). В цілому за 

аналізуємий період питома вага кредиторської заборгованості у валюті 

балансу трохи збільшилась з  5,4% до 8,2 % за рахунок зменшення ролі 

короткострокової кредиторської заборгованості. 

Так як у складі залучених фінансових джерел переважну частину 

займає власний капітал, це означає, що фактична поточна господарська 

діяльність забезпечується не за рахунок тих коштів, які найбільш терміново 

мають бути повернені кредиторам. 
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Рис.2.2 Динаміка змін у структурі пасиву балансу АТ «Ельворті» 

 

Збільшення необоротних активів в основному обумовлено збільшенням 

усіх складових основних засобів. Розглянемо склад  та структуру основних 

засобів (Додаток Б) за період 2016-2018р. р., в розрізі по групам, що дає 

можливість проаналізувати, що сприяло зменшенню залишків. Так, 

балансова вартість будинків, споруд і передавальних пристроїв за 

аналізуємий період збільшилась на 27019 тис. грн. внаслідок придбання 

основних засобів. Таким же чином збільшується балансова вартість машин та 

обладнання (на 106599 тис. грн.), транспортних засобів (на 9059 тис. грн.), 

інструментів, інвентарю та приладів (на 16834 тис. грн.), інших основних 

засобів (на 519 тис. грн.). 
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Рис.2.3  Структура основних засобів АТ «Ельворті» 

 

Загалом рух необоротних активів свідчить про розширення виробничої 

діяльності Товариства. Середній коефіцієнт фізичного зносу основних 

засобів, що залишились (38,9%) свідчить про їх постійне оновлення та 

можливість повноцінного подальшого використання та продажу. 

Стосовно запасів ТМЦ у складі оборотних активів слід звернути увагу, 

що в порівнянні з початком 2016 року оборотні активи підприємства 

збільшились на 321696 тис. грн. Запаси при цьому також збільшились з 

142819 тис. грн. до 273388 тис. грн. 
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Рис.2.4 Структура майна АТ «Ельворті» 

 

На підставі проведенного аналізу фінансово-економічного стану 

підприємства важливо зрозуміти основні причини, що призвели до таких 

показників. Для цього проведемо дослідження системи прийняття 

управлінських рішень на даному підприємстві. 

 

2.3 Аналіз системи прийняття рішень в АТ «Ельворті» 

 

Систему управління можна розглядати як систему прийняття рішень.  

Схема організаційної структури підприємства показана (див. Додаток А ). 
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На підставі типових посадових інструкцій кожного працівника даного 

підприємства завдання, повноваження та відповідальність в АТ «Ельворті» 

розподілені наступним чином. 

Керує підприємством генеральний директор-голова правління, віддає 

накази і розпорядження, приймає рішення про зміну штатного розкладу, є 

представником інтересів фірми перед іншими фізичними та юридичними 

особами. 

Директор з виробництва координує роботу директорів продуктових 

команд (ПК) на начальника управління планування, логістики та закупівель, 

котрому в свою чергу підпорядковуються відділи: відділ закупівель, відділ 

планування виробництва, відділ внутрішньої логістики. 

Директор технічний приймає рішення стосовно забезпечення 

працездатності обладнання на підприємстві, а також розглядає надані 

інвестиційні проекти щодо придбання нового обладнання, з урахуванням 

сучасних технологій обробки та виготовлення деталей.  

Фінансовий директор координує роботу планово-економічного відділу, 

відділу організації та оплати праці, головної бухгалтерії. Приймає рішення 

щодо покращення фінансового стану підприємства, зниження витрат, 

збільшення рентабельності.  

Начальник відділу реалізації управляє реалізацією.  Він визначає 

необхідність закупівель продукції, управляє торговим персоналом.  Є 

особою, відповідальною за відвантаження продукції. 

Директор з персоналу розроблює програми залучення нового 

персоналу, мотиваційні складові системи стимулювання працівників, 

постійно контролює коефіцієнт плинності кадрів та вживає заходів щодо 

його зниження. Проводить заходи з покращення умов праці основних 

робітників, шляхом виявлення існуючих проблем у розрізі побутового 

обслуговування, психологічного стану та ін. 
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Директор Торгового дому відповідає за реалізацію продукції, розробку 

маркетингової стратегії розвитку підприємства та утримання ринкових 

позицій. 

На АТ «Ельворті» стратегічні рішення приймає генеральний директор-

голова правління. Також у прийнятті рішень активну участь беруть топ-

менеджери, а саме фінансовий, технічний директор та  директора 

продуктових команд. 

Найбільш важливі рішення приймаються під час наради Наглядової 

Ради, що проводиться щоквартально. Тактичні рішення та поточні проблеми 

приймаються та вирішуються начальниками структурних на місцях. 

В процесі прийняття управлінських рішень, від яких залежить 

ефективна організація роботи підприємства, соціальні і трудові умови роботи 

колективу, в нарадах беруть участь керівники середньої ланки, інші 

відповідальні особи.  Під час таких нарадах, як правило, керівник 

підприємства пропонує висловитися кожному з учасників наради усно, при 

необхідності прийняті рішення фіксуються в електронному або письмовому 

вигляді за допомогою протоколу, в якому відображені терміни та виконавці. 

В процесі розробки рішень, визначаються існуючі проблемні ситуації, 

що склалися в роботі та причини їх виникнення.  Відповідальними особами 

за збір інформації та виявлення проблемних ситуації є  роботу виконують 

керівники, в полі зору яких знаходиться дана проблема та швидке її 

вирішення.  Отримується необхідна інформація, наприклад, по вивченню 

ринків збуту, майбутніх конкурентів, попиту і пропозиції, збільшення або 

зниження темпів реалізації по оптовій або роздрібній ланці, з виділенням 

переваг та недоліків по окремих групах товарної продукції.  Зібрана та 

узагальнена інформація виноситься на обговорення групі або колективу, 

уповноваженим брати участь в ухваленні рішення. Розроблюється спільно із 

всіма учасниками декілька можливих варіантів рішення, із зазначенням всіх 

обмежень, позитивних та негативних наслідків.   Надалі приймається те 
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рішення, яке принесе більший комерційний або соціальний ефект більшості 

колективу підприємства. 

З метою підвищення ефективності управлінських рішень керівники 

всіх підрозділів підприємства використовують до осіб, які недобросовісно 

виконують доручені їм завдання адміністративні заходи впливу (зняття 

премій, надбавок, матеріальної допомоги, догану, сувору догану).  І, навпаки, 

працівників, котрі якісно виконують свої обов'язки, преміюють і просувають 

по службі. 

Як правило, прийняті рішення оформляються наказом.  Керівник 

доводить інформацію про прийняте рішення кожному із своїх підлеглих, в 

разі необхідності під особистий підпис. Керівники структурних підрозділів 

призначають відповідальних виконавців за реалізацією даного рішення, 

контролюють правильність та своєчасність виконання рішення. 

В АТ «Ельворті» в 2019-2020 рр. приймалися такі види управлінських 

рішень. 

а) За змістом: 

 - стратегічні рішення: визначення товарної стратегії, рішення щодо 

подальшого розвитку виробничого потенціалу; 

 - тактичні рішення: рішення щодо виробничої програми на рік, три, 

п'ять років (як способу здійснення стратегічних напрямків), розподіл програм 

по виконавцям, рішення щодо підвищення кваліфікації лінійного персоналу. 

 - оперативні рішення: розрахунок календарно-планових нормативів 

виробничої програми, підвищення заробітної плати і т.д. 

  б) За ознакою інноваційності: 

 - рутинні рішення: у зв'язку з недостатньою кваліфікацією 

обслуговуючого персоналу рішення про заходи з додаткового навчання 

персоналу; 

г) Колегіальні рішення: розробка методики оцінки ефективності 

виконання поставлених завдань на всіх рівнях 
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Управлінські рішення можуть прийматися стосовно будь-якій сфері 

діяльності організації: управління персоналом, управління фінансами, в тому 

числі і управління реалізацією. 

Розглянемо процес прийняття управлінського рішення в сфері 

управління виробництвом АТ «Ельворті». 

Потреба в розробці управлінського рішення  виникає при появі 

проблеми та доцільності її вирішення.  На рівні підприємства під проблемою 

розуміють критичну неузгодженість між бажаним і реальним станом.  В 

даному випадку керівництво не задоволене станом організації виробництва. 

В економічній теорії застосовують два підходи до вирішення проблеми.  

Згідно до першого підходу – проблемою вважається ситуація, коли 

поставлені цілі не досягнуті.  У іншому випадку як проблему розглядають 

існуючу потенційну можливість або загрозу, що виникає чи може виникнути 

та несе негативні наслідки. 

Встановлення факту існування самої проблеми полягає в усвідомленні 

її існування, ґрунтуючись на результатах контролю діяльності або 

дослідження ринкових можливостей.  Проблема, котра досягла певної 

гостроти, трансформується в мотив для діяльності організації та її 

менеджерів.  Кожна проблема має внутрішню структуру, яка включає такі 

елементи, як предмет, об'єкт, суб'єкт, джерела, зв'язку, мета рішення. 

За результатами роботи з виявлення проблеми, перед персоналом 

підприємства була поставлена мета – впровадити систему оцінки 

ефективності роботи виробничого персоналу протягом 2020-2021 рр. на АТ 

«Ельворті». 

Розробка управлінських рішень з урахуванням інтересів учасників 

дозволяє в значній мірі уникнути конфліктів або знизити ймовірність їх 

виникнення. 

Поставлена мета відповідає всім необхідним вимогам, що 

пред'являються до цілей: вона ясна і зрозуміла виконавцям, вона вимірювана 
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кількісними методами, вона має терміни реалізації, вона узгоджується з 

метою діяльності всієї організації. 

Управлінська діяльність всередині організації є динамічним процесом, 

що породжує безліч різноманітних проблем і варіантів їх рішень.  В рамках 

вирішення даної проблеми можна виділити кілька напрямків її вирішення.  З 

одного боку, це зміна методологічного підходу до організації процесу 

постановки задач та отримання результату через контроль, оцінювання 

ступеня відповідальності виконавців та швидкості у прийнятті рішень. З 

іншого боку, це зміна впливу людського фактору на вирішення проблеми. 

В основу вирішення проблеми покладено дві складові: 

 - система мотивації діяльності виробничого персоналу через призму 

оцінок за ефективність виконуваних завдань в організації виробництва; 

 - впровадження автоматизованої системи постановки задач, на базі 1С; 

Кількісна оцінка ефекту, отриманого в результаті прийняття того чи 

іншого рішення, виражається не тільки в грошовій формі, але і залежить від 

змін у складі капітальних вкладень, соціальних умов праці, психологічного 

клімату і т.д.  Зіставлення варіантів передбачає виключення непридатних і 

вибір найбільш прийнятних. 

У найбільш загальному вигляді вибір остаточного рішення 

визначається характером поставленого завдання, наявними ресурсами, 

інформаційної забезпеченістю процесу управління. 

Запропоновані способи вирішення проблеми не потребують великих 

матеріальних затрат, тому однозначно є прийнятними для підприємства. 

Головний акцент необхідно зробити на активізації людських ресурсів і 

впровадженні системи мотивації, а також вдосконаленні існуючого 

програмного забезпечення в розрізі контролю та оцінювання ефективності 

роботи виробничого персоналу. 

Слід пам'ятати, що рішення буде реалізованим, якщо воно передбачає: 

 - організацію; 

 - стимулювання (мотивацію); 
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 - контроль виконання. 

Організація виконання рішення може включати два аспекти. 

По-перше, це організація нової системи при вирішенні великої нової 

проблеми.  В цьому випадку може використовуватися метод функціонально-

логічного проектування структур організаційних систем. 

По-друге, це зміна функцій, структури, параметрів вже існуючої 

системи.  Зокрема, важливо уникнути в організаційно-виробничій системі 

лінійно-функціонального конфлікту, при перерозподілі функцій підрозділів, 

їх спеціалізації та, відповідно, влади, відповідальності, ролей окремих 

менеджерів в організаційно-виробничій системі, з усіма випливаючими 

звідси наслідками. 

Стимулювання виконання рішення теж може різним: 

 - загальноорганізаційним; 

 - цільовим. 

Загальноорганізаційне стимулювання – це стимулювання, яке 

забезпечується фактом роботи в даній організації на даній посаді, з 

відповідними їй матеріальною винагородою, соціальним статусом, 

можливістю до самореалізації. 

Загроза втрати посади може забезпечувати виконання рішення до тих 

пір, поки відповідні цій посаді фактори здоров'я (завантаження, винагороду, 

безпеку і т.п.) знаходяться в діапазоні, прийнятному для даної категорії 

менеджерів. 

При виході чинників здоров'я за межі названого діапазону загально 

організаційної мотивації стає недостатньо.  Тому при розробці рішення, по-

перше, необхідно перевірити, чи є достатнім рівень загальноорганізаційного 

стимулювання, і, якщо це не так, передбачити цільові заходи і виділити на це 

відповідні ресурси. 

При цьому в якості мотивуючих ресурсів можуть використовуватися не 

тільки матеріальні, а й моральні стимули, а також очікування кар'єрного 

зростання. 
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2.4 Оцінка ефективності системи прийняття управлінських рішень 

АТ «Ельворті» 

 

Ефективність прийняття управлінських рішень – це розуміти його 

відповідності характеру вирішуваних завдань функціонування і розвитку 

виробничих систем.  Кажучи іншими словами, в якій мірі управлінське 

рішення забезпечує подальші шляхи розвитку виробничої системи в умовах 

формування ринкових відносин. 

При оцінці ефективності управлінських рішень необхідно забезпечити 

синтез економічних та соціальних аспектів управління. У відповідності з цим 

повинна розроблятися і система критеріїв оцінки ефективності.  

В якості критеріїв ефективності можуть бути використані такі 

показники, як приріст прибутку, обсягів виробництва та реалізації продукції, 

зміна термінів окупності капіталовкладень, підвищення оборотності 

оборотних коштів, приріст економічної рентабельності, скорочення витрат на 

утримання управлінського апарату і т. п. Зрештою, майже всі вони 

призводять до збільшення прибутку підприємства.  

Кількісні зміни, отримані в результаті реалізації управлінського 

рішення, називають економічним ефектом. У якості бази при визначенні 

економічного ефекту приймаються заплановані значення показників 

фінансово-господарської діяльності на діючому підприємстві або 

аналогічних підприємств для знову створюваних фірм. Всіма визнається, що 

процес оцінки ефективності управлінських рішень не є самоціллю, а виступає 

в якості важеля для використання резервів підвищення ефективності 

суспільного виробництва.  

Оцінка ефективності управлінського рішення служить мірою 

доцільність змін у системі управління підприємством, фірмою і, в кінцевому 

рахунку, повинні визначати характер і зміст конкретних змін у діяльності 

підприємства, організації. Економічна оцінка ефективності управлінського 

рішення не може розглядатися у відриві від оцінки ефективності 
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виробництва.  Але пряме використання оцінки ефективності виробництва 

може виявитися нечутливим до змін в управлінні. Тому необхідно шукати 

більш конкретні, вузькі показники ефективності самого управління. 

Фактори, які визначають якість і ефективність управлінських рішень, 

можуть класифікуватися за різними ознаками: фактори внутрішньої природи 

(зв'язані з керуючою і керованою системами), зовнішні чинники (вплив 

навколишнього середовища).  

 До числа цих факторів слід віднести: 

 1. Закони об'єктивного світу - пов'язані з прийняттям і реалізацією 

управлінського рішення; 

 2. Чітке формулювання мети – для чого приймається, які реальні 

результати можуть бути досягнуті, як виміряти, співставити поставлену мету 

і досягнуті результати. 

 3. Обсяг і цінність існуючої інформації - для успішного прийняття 

управлінського рішення головним є не обсяг інформації, а цінність, 

обумовлена рівнем професіоналізму, досвіду, інтуїцією кадрів. 

 4. Час розробки управлінського рішення - як правило, управлінське 

рішення завжди приймається в умовах дефіциту часу і надзвичайних 

обставин (дефіциту ресурсів, активності конкурентів, ринкової кон'юнктури, 

непослідовного поведінки політиків). 

 5. Організаційні структури управління. 

 6. Форми і методи здійснення управлінської діяльності. 

 7. Методи і методики розробки і реалізації управлінського рішення. 

 8. Суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення, ніж більш 

неординарним є управлінське рішення, тим суб'єктивні оцінка. 

 9. Стан керуючої і керованої систем (психологічний клімат, авторитет 

керівника, професійно-кваліфікаційний склад кадрів і т.д.). 

 10. Систему експертних оцінок рівня якості й ефективності 

управлінських рішень. 
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Основними засадами в процесі управлінських рішень мають бути 

об'єктивні закони і закономірності суспільного розвитку, з одного боку, та з 

іншого боку, управлінські рішення істотно залежать від безлічі суб'єктивних 

чинників – логіки розробки рішень, якості оцінки ситуації, структуризації 

задач і проблем, певного рівня культури управління, механізму реалізації 

рішень, виконавської дисципліни і т. п. 

Однак, навіть найкращі продумані чітко виважені управлінські рішення 

можуть виявитися неефективними, якщо вони не зможуть передбачити 

можливих змін у ситуації, стані виробничої системи.  

В залежності від характеру, змісту та заходи вираження змін у 

діяльності підприємства підбирається той чи інший метод оцінки 

ефективності управлінського рішення.  

З точки зору ролі методів в процесі оцінки вони поділяються: на 

методи обліку зв'язку соціальних і політичних чинників з оцінкою 

економічної ефективності; методи вибору критеріїв оцінки ефективності 

управлінських рішень; методи вибору ефектів реалізації управлінських 

рішень; методи визначення значень критеріїв; методи розрахунку ефектів.  

За характером виконуваних робіт методи оцінки можна розділити на: 

методи вибору та ідентифікації в процесі вироблення оцінки ефективності; 

методи розрахунку у процесі виконання оцінки; методи описів в процесі 

оцінки.  

З точки зору ролі людини в процесі оцінки методи поділяються на 

формальні і неформальні. По точності досягаються в процесі оцінки 

результатів розрізняють точні і наближені методи. З точки зору витрат 

виділяють методи, що вимагають значних витрат часу спеціалістів, складної 

обчислювальної техніки і фінансових ресурсів, і методи, що не вимагають 

значних витрат.  

По можливості реалізації методи можна розділити на складні і прості. 

Різноманіття методів вимагає включення в групу оцінки різних фахівців та 

узгодження методів, що застосовуються на різних етапах оцінки. Фахівці, що 
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входять до складу групи оцінки, повинні бути професіоналами у своїй галузі, 

мати відповідну освіту та досвід роботи в даній області. При постійній роботі 

у складі групи фахівців не тільки удосконалюють наявні знання і навички, 

поповнюють свій практичний досвід, але й оволодівають новими методиками 

оцінки ефективності.  

За функціональним характером етапів процесу оцінки ефективності та 

змісту застосовуваних на цих етапах методів можна зробити висновок, що 

група спеціалістів з оцінками повинна бути комплексною. 

При оцінці ефективності управлінських заходів може бути використано 

поняття сукупного економічного ефекту, оскільки в складі отриманих 

результатів є певний трудовий внесок членів колективу організації, мають 

різні професії. Організації орієнтуються, з одного боку, на необхідність 

задоволення вимог споживачів їх продукції (робіт, послуг), а з іншого -на 

поліпшення економічних показників своєї господарсько-фінансової 

діяльності.  

Внаслідок цього при оцінці ефективності управлінських рішень 

необхідно враховувати як соціальний, так і економічний аспекти 

ефективності. Розглянемо порядок оцінки ефективності управлінських 

рішень на прикладі АТ «Ельворті». Для того щоб правильно визначити 

ефективність управлінських рішень, необхідно використовувати при аналізі 

так звані питомі якісні показники, а саме прибуток у розрахунку на 1 млн 

грн. товарообігу, а також витрати обігу в розрахунку на 1 млн грн. товарних 

запасів. Ефективність управлінських рішень в організації проявляється 

узагальненим образом у кількісному вигляді як приріст обсягу товарообігу, 

прискорення оборотності матеріальних запасів, збільшення продуктивності 

праці. Остаточний же фінансово-економічний результат виконання 

управлінських рішень знаходить прояв у збільшенні доходів підприємства та 

в зменшенні її витрат. 

До принципів економічного обґрунтування прийняття управлінського 

рішення відносяться: 
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 - облік факторів часу; 

 - облік витрат і результатів щодо життєвого циклу товару; 

 - застосування системного підходу; 

 - застосування комплексного підходу; 

 - забезпечення багатоваріантності технічних рішень; 

 - забезпечення порівнянності варіантів по вихідної інформації; 

 - облік факторів невизначеності і ризику. 

Процес прийняття рішення повинен знаходитися в руках одного 

(загального) керівника. В даному випадку формується ієрархія в прийнятті 

рішень, тобто кожний нижчий керівник вирішує свої проблеми (приймає 

рішення) з безпосереднім керівництвом, а не з керівником найвищого рівня. 

Як вже зазначалося, найкращий варіант, коли рішення вибирається завдяки 

послідовній оцінці кожного з пропонованих.  

При цьому визначається, наскільки кожен варіант рішення забезпечує 

досягнення мети. Таким чином, рішення повинно відповідати вимогам, що 

випливають із самої ситуації та цілей організації, а саме: ефективності, тобто 

більш повно забезпечувати досягнення поставленої організацією мети; 

економічності, тобто забезпечувати досягнення мети з найменшими 

витратами; своєчасності, тобто означати не тільки необхідний момент його 

прийняття, але і своєчасність досягнення цілей. Коли вирішується проблема, 

події продовжують розвиватися. Може вийти так, що прекрасна ідея застаріє 

і втратить з плином часу сенс, хоча спочатку вона була гарна;  

обґрунтованості, тобто виконавці повинні бути переконані, що рішення 

обґрунтоване.  

У зв'язку з цим не можна плутати фактичну обґрунтованість та її 

сприйняття виконавцями – розуміння ними аргументів, що спонукають 

менеджера прийняти саме таке рішення; в реальності, тобто не можна 

приймати нереальні, абстрактні рішення. Такі рішення викликають досаду 

виконавців і в основі своїй неефективні.  
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Прийняте рішення має відповідати силам і засобам виконує його 

колективу. Особливу роль в ефективності рішень відіграють методи 

доведення прийнятих рішень до виконавців. Доведення рішень до 

виконавців, як правило, починається з поділу на групові та індивідуальні 

завдання та підбору виконавців. В результаті кожен співробітник отримує 

конкретне завдання, яке перебуває у прямій залежності від його службових 

обов'язків. Вважається, що вміння передати завдання виконавцям 

залишається головним джерелом ефективності прийнятого рішення. У зв'язку 

з цим виділяють чотири основні причини невиконання рішень: 

1. Рішення було недостатньо чітко сформульовано менеджером; 

2. Рішення було ясно і чітко сформульовано, однак виконавець його 

погано усвідомив; 

3. Рішення чітко сформульована і виконавець його добре зрозумів, 

але у нього не було необхідних умов і засобів для його виконання; 

4. Рішення було грамотно сформульоване, виконавець його засвоїв і 

мав усі необхідні засоби для його виконання, але у нього не було 

внутрішнього згоди з варіантом рішення, запропонованим менеджером. 

Виконавець у даному випадку може мати свій, більш ефективний, на його 

думку, варіант рішення даної проблеми. 

Таким чином, ефективність рішення залежить не тільки від його 

оптимальності, але і від форми доведення його до виконавців (оформлення 

рішень і особистих якостей керівників і виконавців). 

Організація виконання прийнятих керівництвом рішень, як специфічна 

діяльність менеджера передбачає те, що він тримає в полі зору рішення, 

знаходить спосіб впливати на них, керує ними. Команда "приступити до 

виконання рішення!" не може бути дана раніше, ніж у керівника виникне 

впевненість в тому, що всі ланки правильно зрозуміли свої завдання і мають 

всі засоби для їх виконання. Головний сенс всієї роботи з доведення завдань 

до виконавців полягає в тому, щоб побудувати у свідомості певний образ 

(технологію) майбутньої роботи щодо виконання управлінського рішення.  
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Первісне враження про ціль роботи формується у виконавця при 

отриманні і сприйнятті завдання. Після цього ідея (модель завдання) 

уточнюється, збагачується шляхом адаптації її до реальних і об'єктивним 

умовам внутрішнього та зовнішнього середовища.  

На цій основі розробляється технологія виконання рішення (ідеальна 

модель діяльності виконавця по виконанню завдання менеджера). Для того 

щоб модель діяльності виконавця була виконана у відповідності з 

початковою ідеєю менеджера, до неї (моделі) пред'являють наступні вимоги: 

- повнота моделі; 

- точність моделі; 

- глибина відображення первісної ідеї; 

- стресостійкість і міцність; 

- гнучкість моделі; 

- узгодженість; 

- її мотивація.  

Повнота моделі вирішення описує її відповідність, з одного боку, 

задумом керівника, його рішення та поставлених їм завдань, а з іншого – 

змістом, структурою і умовами виконавської діяльності. 

 Ідеальним варіантом була б така повнота моделі, при якій вона 

розгорнута настільки, що ще до початку роботи виконавець може подумки 

уявити собі всі тонкощі майбутньої роботи. Точність моделі необхідна тому, 

що якщо ставиться завдання абстрактно – в  загальному вигляді, то вона не 

виконується або виконується формально. Система управління, у якій точність 

формування оперативних моделей рішення не стала законом, розпадається. 

Глибина відображення первісної моделі характеризує оперативну модель з 

точки зору представленості в ній всієї динаміки майбутньої діяльності. 

Стресостійкість і міцність моделі передбачає здатність виконавця чітко 

реалізувати план дій, який склався в його свідомості, в будь-яких складних 

ситуаціях. Гнучкість моделі – критерій, який як би суперечить усім 

зазначеним вище.  
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Очевидно, що абсолютно жорсткий і "піддається" образ може бути 

прийнятним лише в усталених і незмінних структурах, яких у природі і 

суспільстві немає і бути не може. Проблема в тому, щоб вибрати оптимальне 

співвідношення між стабільністю (нерухомістю) і гнучкістю моделі. 

Узгодженість моделі рішення пов'язана з тим, що виконавець найчастіше 

виконує свій етап роботи поодинці, тому його дії мають узгоджуватися але 

завдань, часу і місця з діями інших виконавців. Мотивація моделі рішення. 

Відомо, що розуміння рішення і засвоєння його ідеальної моделі не в повній 

мірі забезпечують належну мобілізацію всіх резервів виконавців, тому і 

потрібно мотивувати їхню діяльність. Вплив на мотиви, які спонукають 

виконавців до прояву активності, внутрішньої потреби для виконання 

завдань, - основний сенс  мобілізації трудового колективу на виконання 

прийнятих керівництвом рішень. 

Для аналізу ефективності управлінського рішення доцільно також 

розглядати організаційну, економічну, соціальну, технологічну і 

психологічну ефективність.  У них можуть реалізуватися загальні потреби та 

інтереси. 

Організаційна ефективність управлінського рішення проявляється в 

системі стимулювання, нової організаційної культури. Економічна 

ефективність управлінського рішення пов'язана зі збільшенням прибутку 

Соціальна ефективність управлінського рішення втілюється в 

хорошому соціально-психологічному кліматі в підрозділі, взаємодопомоги, 

неформальних відносинах, що призводять до кращих економічних 

показників. 

Технологічна ефективність управлінського рішення втілюється в 

досягненні науково-технічного прогресу, застосуванні сучасних прийомів 

творчої праці. 

Психологічна ефективність управлінського рішення втілюється в 

досягненні корпоративної культури компанії, у взаємодопомозі, патріотизмі 

та лояльності. 
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Розглянемо прийняття управлінського рішення в АТ «Ельворті».  

Основним напрямком в процесі прийняття управлінських рішень необхідно  

зробити ставку на поліпшення умов роботи персоналу, стимулювання їх 

продуктивної праці і творчої діяльності.  За рахунок цього можна знизити 

непродуктивні витрати і посилити інтелектуальний, соціальний потенціал 

організації. 

Були представлені наступні розрахункові дані, які наведені в                      

таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Розрахункові дані за варіантами управлінських рішень 

Параметри Показники 

2018 р. 

Показники 

2019 р. 

Валовий дохід, тис. грн. 881 733 709 011 

Витрати, тис. грн 720 687 618 823 

Чистий прибуток, тис. грн. 317 000 -49 795 

Соціальна стійкість низька висока 

Технологічні перспективи низькі середні 

 

Класичне відношення, що дозволяє оцінити економічну ефективність 

(Ее), має наступний вигляд: 

Ее = (вартість додаткового продукту х 100%)   (2.1) 

Методи оцінки ефективності управлінського рішення: непрямий метод 

зіставлення різних варіантів, метод за кінцевими результатами, метод по 

безпосереднім результатами діяльності. 

В даному випадку використаний непрямий метод зіставлення різних 

варіантів.  Метод заснований на порівнянні економічних показників 
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виробництва продукції, отриманої від впровадження управлінських рішень. 

Економічна ефективність розраховується наступним чином: 

 

Ее = [К х (П2 / З2 - П1 / З1)] х 100%     (2.2) 

 

де,   К - коефіцієнт пропорційності, що враховує частку ефективності, 

що припадає на управлінське рішення (зазвичай До = 0,4-0,5), 

  П1 (П2) - прибуток від реалізації продукції при першому (другому) 

варіанті управлінського рішення, 

  З1 (З2)-витрати на виробництво продукції при першому (другому) 

варіанті управлінського рішення. 

З  показників 2019 р. видно, що підприємство зазнало збитків, при 

зниженні обсягів валового продукту. Дані показники значною мірою 

залежать від процесу організації виробництва, тому що відбулось зниження 

обсягів виробництва. 

Економічну ефективність впровадження оцінки діяльності виробничого 

персоналу доцільно розрахувати по факту. Крім того, набір значень 

параметрів (час реалізації управлінського рішення, соціальна стійкість і 

технологічні перспективи в сукупності) є найкращим. 

Виходячи з вищенаведеного, а головним чином з показників доходу, 

можна зробити висновки про існування недоліків в організації самого 

процесу прийняття управлінських рішень, що свідчить про недостатню 

ефективність існуючої системи прийняття рішень. 

Виявлені недоліки у попередніх підрозділах спонукають до розробки 

заходів з вдосконалення системи прийняття управлінських рішень на АТ 

«Ельворті». Головним чином це стосується покращення комунікативних 

зв’язків, підвищення ступеня відповідальності виконавців та самих 

керівників, застосування новітніх методів мотивації персоналу, автоматизації 

самого процесу прийняття рішення, впровадження прозорої системи 

контролю від генерального директора до безпосереднього виконавця. 
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РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

3.1 Контроль виконання управлінських рішень АТ «Ельворті» 

 

Однією з основних функцій управління є контроль, який представляє 

собою забезпечення досягнення цілей, поставлених організацією, реалізації 

прийнятих управлінських рішень.  За допомогою контролю керівництво 

організації визначає правильність своїх рішень і встановлює потребу в їх 

коригуванні. 

Основними завданнями контролю виконання є: 

 - забезпечення виконання доручень керівництва АТ «Ельворті» і 

заявок; 

 - організація та здійснення контролю своєчасного виконання рішень, 

доручень, що містяться в організаційно-розпорядчих документах 

підприємства; 

 - забезпечення керівництва підприємства оперативною інформацією 

про хід та результати виконання доручень, систематизація та аналіз 

матеріалів з питань виконання доручень і організації роботи; 

 - забезпечення дотримання встановленого порядку роботи. 

Всі службовці зобов'язані виконувати встановлені вимоги щодо 

організації роботи з документами, поставленими на контроль.  Керівники 

підрозділів зобов'язані ознайомлювати прийнятих на роботу співробітників з 

нормативними документами, що регламентують даних ділянку, і встановити 

порядок роботи, що виключає порушення діючих процедур. 

Структурні підрозділи підприємства відповідно до своїх функцій 

забезпечують виконання доручень.  Контроль по суті змісту і термінів 

виконання документів здійснюють керівники структурних підрозділів. 

Організація контролю виконання покладається на керівника і 

керівників структурних підрозділів. 
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Контроль виконання документів включає в себе: 

 - постановку документів на контроль; 

 - доведення документа (доручення) до виконавця; 

 - перевірку ходу виконання; 

 - облік і узагальнення результатів виконання, інформування 

керівництва про стан виконавської дисципліни. 

Доручення щодо виконання документа має бути встановлено 

керівником протягом доби з часу надходження документа на розгляд.  У 

резолюції необхідно вказати відповідального виконавця, термін і форму 

виконання. 

Після розгляду керівником документ направляється на виконання.  

Працівник, отримавши документ повинен його опрацювати та в разі 

неможливості виконання в зазначені терміни, повідомити про це свого 

керівника.  

В разі несвоєчасного виконання або відсутності зворотної інформації 

щодо неможливості виконання поставленої задачі до виконавця 

застосовуються адміністративні стягнення. 

Документи і доручення вважаються виконаними, якщо після виконання 

були надані виконавцем всі матеріали, підтверджуючі результати, отримані 

при реалізації поставлених задач. 

Проміжна відповідь, як і запит по виконуваному документу, не може 

бути підставою для визнання документа виконаним. 

Звіт про виконання повинен містити наступну інформацію: 

 - кому направлена відповідь, дата і номер документа відповіді, ким 

підписаний, прізвище виконавця, короткий зміст; 

 - якщо відповідь по документу дана в усній формі, в довідці 

вказуються дата, прізвище особи, якій надано відповідь, і короткий зміст 

відповіді; 
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 - якщо підрозділ є відповідальним виконавцем документа, то 

складається зведений звіт про виконання з урахуванням інформації 

підрозділів-співвиконавців. 

Для забезпечення своєчасного виконання доручень контрольні 

документи, що знаходяться у співробітника в разі його відсутності з 

поважних причин, повинні бути передані за вказівкою керівника на 

виконання іншому співробітникові з відповідною відміткою в облікових 

формах. 

Після виконання документ направляється до справи у відповідності до 

затвердженої номенклатури.  До документа додаються матеріали, що 

підтверджують його виконання. 

Обов'язковому контролю виконання підлягають: 

 - доручення і вказівки, що містяться в постановах, розпорядженнях, 

листах представницьких і виконавчих органів державної влади суб'єктів 

України, судових органів; 

 - запити та звернення громадян та представників організацій; 

 - пропозиції, заяви і скарги громадян; 

 - рішення АТ «Ельворті»; 

 - накази, розпорядження, нормативні акти; 

 - доручення керівників; 

 - розпорядчі документи. 

Постановці на контроль підлягають також доручення з 

формулюваннями «доповісти», «уявити», «внести пропозиції», «підготувати 

проект відповіді (документа)» та інші доручення, що передбачають 

виконання будь-якої роботи в установлений період часу. 

Необхідність постановки документа на контроль і термін виконання 

визначаються на підставі резолюції керівника та змісту документа.  Терміни 

виконання можуть вказуватися в самих документах (накази, розпорядження, 

рішення) або фіксуватися в резолюції керівника.  У випадках, коли термін 

виконання не вказано в тексті документа або резолюції керівника, а 
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здійснення контролю виконання доручення необхідно, застосовуються типові 

терміни виконання, що обчислюються з дня реєстрації в установі. 

 

3.2 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення діючої схеми 

прийняття рішень АТ «Ельворті» 

 

На даному підприємстві виявлені такі недоліки в роботі керівництва, 

що не дозволяють в повній мірі проводити ефективне прийняття рішень та 

здійснювати контроль за їх виконанням. 

На підприємстві відсутній контроль за підсистемами, а від 

обґрунтованості та реалізації цих підсистем залежить ефективність системи 

менеджменту в цілому. 

Регламентація контрольних процедур на підприємстві обмежується 

описом функціонування підрозділів підприємства в рамках контролю 

виконання поставлених задач. Опис процедур попереднього контролю, що 

включає збір оперативної інформації по контрольних точках, аналізі її, 

прийняття на її підставі рішень відсутні. 

На даному підприємстві документ, що описує структуру, затверджений, 

проте, ступінь відповідальності та швидкість реакції з прийняття рішень у 

виробничих питаннях залишається на низькому рівні.  Це є серйозною 

перешкодою для ефективного впровадження нових методів організації 

виробництва.  Так як складовою частиною середовища контролю є 

документи, що регламентують діяльність підрозділу підприємства і окремих 

фахівців (регламенти, інструкції), частина з них виявляється неопрацьованою 

або незатвердженої, відсутня однаковість в стандартних викладах інформації, 

не пов'язані між собою регламенти, якість інформації в регламентах залишає 

бажати кращого. 

Останнім часом на підприємстві потреба у вирішенні проблем вибору 

істотно зросла і багато з традиційних  способів їх вирішення виявилися 

малопридатними.  
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Перш за все, багато з існуючих підходів контролю виконання 

поставлених задач не включають в себе оцінку ефективності прийнятих 

рішень. Таким чином, рішення приймаються та впроваджуються без 

відповідної оцінки їх ефективності. При цьому виконавець не отримує 

достатньо інформації щодо правильності своїх дій в процесі роботи. Тим 

самим не маючи змоги адекватно провести роботу над помилками. 

Вибір управлінських рішень повинен здійснюватися як за допомогою 

кількісних методів, так і якісних, так як багато чинників і ризики або не 

можуть бути кількісно виражені, або можуть бути не прийняті до уваги. 

Прагнення до обліку лише кількісних аспектів прийнятих рішень 

відображається в затверджених методиках оцінки альтернатив у вигляді 

різних формул.  У таких формулах робиться спроба обґрунтувати 

співвідношення між деякими кількісними показниками, а більш якісні 

показники (вимоги до кваліфікації виконавців робіт, збиток навколишньому 

середовищу, і т.д.) залишаються без уваги. 

Наслідком всього цього є однобокий характер прийнятих рішень, що 

призводить до небажаних наслідків як для особи, яка приймає  рішення, так і 

для осіб, яких, на яких ці рішення впливають. 

У подібних випадках причина полягає не в прорахунках того чи іншого 

керівника, причина глибше, в непристосованості деяких організаційних 

систем ефективно вирішувати багато завдань унікального вибору. Деякі 

процедури використання експертів не відповідають сучасним вимогам. 

Аналіз альтернатив вимагає великих витрат кваліфікованої праці. Часто 

співробітники адміністративного апарату, зайняті оперативною роботою і 

виконанням численних доручень, просто не мають часу для проведення 

такого аналізу. Крім того, вони не завжди в достатній мірі підготовлені для 

виконання відповідної аналітичної роботи. Це призводить до того, що 

глобальним стратегічним проблемам вибору приділяється стільки ж уваги, 

скільки і дрібним дорученням. Наслідком цього є недостатня підготовленість 

і обґрунтованість прийнятих рішень. 
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При відсутності чіткої, продуманої політики, контролю над роботою 

спеціалістів, суворого аналізу їхніх пропозицій можуть з 'явитися 

неузгоджені і навіть суперечливі рішення. 

Складність проблем вибору, яка зросла,  вимагає підготовки та 

використання фахівців-професіоналів з аналізу варіантів прийнятих рішень, 

яких на підприємстві немає; розробки та практичного використання 

спеціальних методів аналізу та порівняння складних альтернатив, що 

виникають у процесі прийняття рішення. 

Для усунення недоліків в роботі підприємства пропонуються наступні 

можливі рішення. 

Здійснити контроль за підсистемами.  По першій підсистемі (цільова 

підсистема) контроль має проводити особисто генеральний директор 

підприємства, так як від актуальності та працездатності цих підсистем 

залежить ефективність роботи всього підприємства.  Загальний контроль за 

підсистемами директор може делегувати керівникам структурних 

підрозділів. 

Пропонується здійснити контроль за підсистемами з наступних 

предметів наведеним в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Предмети контролю за підсистемами 

Підсистема 

керування 

Предмет контролю 

1. Цільова підсистема 

 

 

 

 

1.1   Стратегія підприємства 

1.2    Дерево цілей підприємства на перспективу 

1.3    Нормативи конкурентоспроможності товарів на 
конкретних ринках 

1.4    Економічна ефективність системи менеджменту 
підприємства 
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Продовження табл. 3.1 

Підсистема 

керування 

Предмет контролю 

 

2.Функціональна 

підсистема 

 

2.1   Обґрунтованість складу функцій менеджменту 

2.2   Відображення функції менеджменту в положеннях 
про підрозділи підприємства та посадові інструкції 

2.3   Наявність нормативно-методичних документів, що 
регламентують порядок та методи виконання функцій 
менеджменту (з аналізу, прогнозування, оптимізації, 
планування) 

 

3.Забезпечуюча підсистема 

 

3.1 Якість інформації 

3.2 Склад та якість регламентуючих документів 

4. Внешняя среда 

 

 

4.1 Параметри макросередовища 

4.2 Параметри розвитку інфраструктури регіону 

4.3 Параметри мікросередовища підприємства  

5. Керуюча підсистема 5.1 Доцільність організаційної та виробничої структур 

підприємства 

5.2 Структура, забезпеченість кадрами 

5.3 Методи оптимізації управлінських рішень 

5.4 Ефективність системи менеджменту 

 

Ефективним способом підвищення рівня управлінських рішень і 

продуктивності праці є залучення рядових співробітників організації до 

прийняття рішень. Керівник повинен вміти оперувати як авторитарними, так 

і демократичними методами, оцінюючи при цьому рівень компетентності 

підлеглих, характер відносин у групі і ступінь підтримки керівних рі. Перш 

за все, рішення проблеми може з усією простотою і очевидністю являти 

собою пошук людей, які здатні вирішити цю проблему. Процес прийняття 

рішення включає в себе вибір і оцінку потенційних виконавців. Виділення 

серед працівників найбільш ініціативних, удосконалюються, тих, хто здатний 
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працювати без тиску і мотивований на успіх, здатних замінити відсутніх 

людей - один з алгоритмів процесу прийняття рішення менеджером.  

Питання про залучення до прийняття рішення співробітників 

визначається балансом між наступними положеннями:  

 чим вище ступінь необхідної менеджеру підтримки в реалізації 

рішення, тим більше підстав для його колегіального прийняття; 

 чим доступніше менеджеру релевантна інформація, тим 

впевненіше він може приймати рішення одноосібно; 

 чим менше строк прийняття рішення, тим імовірніше одноосібне 

рішення; 

 чим більше необхідна компетентність рішення, тим імовірніше 

його обговорення з підлеглими. 

Встановлення балансу між цими позиціями, конкретика поточної 

ситуації визначають одноосібність або колегіальність прийнятого рішення. 

Разом з тим складність процесу вибору, аналізу варіантів рішень, 

трудомісткість практичної розробки обумовлюють необхідність залучення 

фахівців до процесу прийняття рішень. Прийняття групового рішення 

передбачає інформаційний обмін, в основі якого лежить власний 

психологічний механізм. Для інформаційного обміну характерні наступні 

аспекти: характер міжособистісних відносин, рівень компетенції, 

ідентичність тлумачення професійних понять, установок і цінностей. 

Змістовна сторона інформації залежить від цілого ряду суб'єктивних 

факторів джерела інформації. А. В. Філіппов [110] виділяє наступні фактори: 

професійна компетентність джерела інформації; ерудиція джерела 

інформації; спрямованість джерела інформації; критичність інтелекту; 

новаторський підхід до справи; ціннісні орієнтації та соціальні установки 

джерела інформації; особисті плани джерела інформації.  

Існують різні форми і методи вироблення ідей, пошуку оригінальних 

рішень.  
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Форми прийняття рішень. Процес прийняття рішень може 

здійснюватися в різних формах, відповідно до загальним характером 

керівництва.  

Для патріархального стилю керівництва характерна авторитарна, 

одноосібна форма прийняття рішень. Управлінські рішення приймаються 

виключно на підставі тієї інформації, якою володіє сам керівник, знизу 

наверх інформація не надходить. У цьому випадку співробітники є 

виконавцями, а відповідальність повністю лягає на менеджера.  

Керівник також бере на себе ризик, пов'язаний з рішенням. У іншому 

випадку до працівників доносяться цілі і основний зміст прийнятих рішень 

для забезпечення адекватного якості виконання робіт. Авторитарна форма 

пошуку виходу з проблемної ситуації істотно заощаджує час на етапі збору 

інформації та вибору альтернативи, але може почати буксувати в ході 

реалізації прийнятого рішення.  

Авторитетна форма процесу прийняття рішення включає в себе різні 

варіанти обговорення проблеми з одним підлеглим або групою 

співробітників. Право остаточного прийняття рішення залишається за 

керівником; відповідальність і облік ризиків також в основі своїй 

зберігаються за менеджером.  

Демократична форма прийняття рішень передбачає повне декларування 

повноважень. Рішення обговорюється групою на етапі збору інформації, нею 

приймається і його остаточний варіант, а відповідальність за прийняття 

рішення передається одному з членів групи. Ця форма прийняття рішень 

вимагає істотно більше часу на етапі обговорення, але ефективніше працює 

на етапі впровадження, оскільки всі працівники розуміють і приймають цілі і 

зміст прийнятих рішень.  

Таким чином, основні моделі прийняття рішень можна відобразити за 

допомогою такої схеми:  

На користь колегіальної моделі прийняття рішення говорять наступні 

факти. Знання та досвід кількох людей, як правило, перевищують знання і 
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досвід окремої людини. При цьому сумарний результат діяльності групи буде 

перевищувати суму вкладів окремо кожного з учасників обговорення 

проблеми.  

Групові рішення частіше, ніж авторитарні, позитивно сприймаються 

колективом. Відповідно ці рішення з більшою ймовірністю подолають 

організаційне опір. Групові рішення зазвичай грунтуються на загальній 

стратегії розвитку організації і дозволяють застосовувати системний принцип 

при аналізі проблеми.  

Методи групового прийняття рішень. До них відносять метод 

«мозкового штурму»; плани збору пропозицій; метод «фокальних об'єктів»; 

гуртки якості; метод «Дельфі».  

Один з найбільш ефективних методів - «мозковий штурм». Цей метод, 

запропонований американським психологом Осборном, грунтується на 

принципі безоценочности: оцінка генерованих ідей відкладається в часі, що 

дозволяє висловлювати найсміливіші, оригінальні та навіть безглузді ідеї. 

Відсутність критики і самокритики стимулює розумові процеси, а в надрах 

самого непрактичного рішення може ховатися зерно істини. Усунення 

зовнішніх бар'єрів сприяє розумовому прориву. Обстановка при 

використанні цього методу повинна бути невимушеною, що виключає будь-

які прояви ієрархії відносин - думка кожного вважається цінним. До кінця 

обговорення, як правило, ідеї починають генеруватися мимоволі, 

неусвідомлено, учасники штурму звільняються від умовностей і установок і 

демонструють істинно творчий підхід. Процедура проведення методу 

включає в себе приблизно півгодинне обговорення проблеми, фіксацію ідей в 

письмовому вигляді на дошці або у формі магнітофонного запису. Потім слід 

ретельний аналіз ідей, в тому числі найбільш парадоксальних і несподіваних. 

Ланцюг асоціацій від самої нереальною ідеї може призвести до практичного, 

зваженого рішення.  

Традиційним методом розширення поля аналізованої інформації та 

виділення потенційних рішень є плани збору пропозицій від співробітників. 
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Пропозиції збираються у формі анонімних ящиків, а потім аналізуються 

спеціальною групою експертів. Збір пропозицій дозволяє залучити до 

вирішення максимальне число співробітників всіх рівнів, а анонімність 

забезпечує широку варіативність пропозицій, яка допускає критичні 

заперечення.  

Ще одним психологічним методом, стимулюючим творчі процеси при 

прийнятті рішень, є метод «фокальних об'єктів». Цей метод полягає у 

визначенні набору ознак випадково вибраних об'єктів і наступному 

перенесення, додатку цих ознак до проблемній зоні. Випадково виділені 

ознаки приміряються до проблеми і формують незвичайні поєднання, нові 

якості, які направляють асоціації на творчий пошук нових рішень. Напри 

заходів, як фокального об'єкта може бути обраний представник фауни. Група 

максимально детально формулює його властивості, якості, переваги, а потім 

намагається перенести виділені параметри на організаційну проблему як 

варіанти підвищення якості, впровадження нової пропозиції, зміни 

виробничих характеристик і т.д. У цьому випадку також не повинні звучати 

ні критичні, ні самокритическое зауваження, об'єкти вибираються у 

випадковому порядку, а проблема заздалегідь визначена. Нестандартні 

зіставлення, розгляд проблемної зони під новим кутом зору, стимуляція уяви 

дозволяють значно розширити поле альтернативних рішень.  

При оцінці отриманих ідей (по обох методів) не можна вживати 

швидкий і жорсткий відбір з погляду ефективності або витратності. Кожну 

ідею слід розглянути окремо, приблизно прорахувати вкладення ресурсів і 

ступінь плідності і тільки після аналізу звужувати коло до найбільш 

перспективних рішень. В іншому випадку по-справжньому нові, тонкі ідеї 

можуть загубитися, коли керівник знову одягне окуляри зашореності і 

традиційності. Оцінка ідей має будуватися на трьох основних критеріях: 

рівень плідності, ймовірність реалізації, вартість впровадження. Дорогі, але 

перспективні ідеї не викидаються, до цих ідей періодично повертаються, а 

можливі коливання ринку можуть дозволити реалізувати їх в нових умовах.  
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Ще один метод прийняття колективних рішень - гуртки якості, що 

вперше з'явилися в Америці, але отримали найбільшого поширення в Японії. 

Група добровольців, що спеціалізуються в якійсь сфері, регулярно збирається 

для аналізу і вирішення проблем, пов'язаних з якістю. Фахівці прагнуть 

максимально стандартизувати критерії якості і регулярно пропонують шляхи 

оптимізації процесу виробництва.  

Ф.Лютенс [70] описує метод «Дельфі» як один з варіантів групового 

прийняття рішень. Метод полягає у формуванні експертної групи, члени якої 

працюють безпосередньо один з одним. Учасники групи анонімно 

висловлюють свої міркування щодо заданої проблеми, що вимагає ухвалення 

рішення. Потім формується зведений звіт за запропонованими варіантами; 

звіт надається всім членам групи. І експерти знову, вже на підставі 

розширеної і узагальненої інформації, анонімно висловлюють пропозиції. 

Цей цикл повторюється, обмежуваний або часом, або відсутністю нових 

думок та ідей. Анонімність опитування знімає напругу і можливі статусні 

впливу, при цьому зберігається сам процес обміну думками. 

 Аналізуючи груповий процес прийняття рішень в цілому, можна 

виділити наступні його переваги. Обговорення проблеми поглиблюється 

завдяки розширенню поля інформації, взаємної стимуляції розумового 

процесу, що здійснюється в групі. Учасники групи мають різним 

професійним і життєвим досвідом, що дозволяє більш адекватно оцінити 

завдання і сформулювати оригінальне рішення. Крім того, внаслідок 

усвідомленості і продуманості прийнятого рішення, воно буде 

підтримуватися всіма учасниками групи.  

 Однак всі ці переваги працюють, якщо підібрана, злагоджена група 

орієнтована саме на вирішення, а не на конкуренцію. Інакше рішення може 

відповідати інтересам домінуючої в групі особистості (або об'єднанню 

особистостей). І в жодному разі групове рішення вимагає більше часу, ніж 

одноосібне.  
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 Процес прийняття управлінських рішень в реальності завжди 

опосередкований груповим вибором. Якщо навіть рішення приймається 

індивідуально, воно потенційно детермінується груповими та 

організаційними факторами і вибір обов'язково здійснюється з урахуванням 

цих факторів і групових процесів.  

 Фактори суб'єкт-суб'єктних відносин формують передумови для 

прояву ефекту «групової синергії» [51]. Результат діяльності групи 

перевищує суму вкладів її учасників. Однак при негативних характеристиках 

групового об'єднання сумарний результат буде з точністю до навпаки менше 

суми особистих вкладів членів групи.  

 Аналіз діяльності групи ефективніше, якщо є відеозапис обговорення 

проблеми. Відеозапис дозволяє добитися максимально можливої 

об'єктивності. Однак не слід забувати про добровільну згоду і співпрацю всіх 

учасників наради в подібного роду документуванні.  

 Підвищенню оперативності прийнятих рішень може служити 

винесення підготовки інформаційної бази рішення за рамки дорадчих 

процедур. На етапі інформаційної підготовки доцільно максимально 

делегувати повноваження, активно включаючи в цей процес інших 

співробітників. Збір інформації вже сам по собі формує зацікавленість 

співробітників і почуття причетності рішенням. При цьому на етапі 

безпосереднього прийняття рішення менеджер може робити висновки вже 

одноосібно, що істотно спрощує процес. Колегіальність інформаційної 

підготовки рішень знімає необхідність тривалого спільного обговорення 

проблеми, заощаджуючи час і сили.  

 Чим складніше прийняти рішення, чим більше інформації та аналізу 

воно вимагає, тим сильніше стає впевненість людини в його правильності. 

Одночасно з бажанням показати хороші 

результати зростає самовпевненість. Схильність людей шукати інформацію, 

що підтверджує їх думку, зміцнює самовпевненість, виникає ілюзія 

невразливості.  
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 Подолати вплив зовнішніх факторів можна, якщо сприймати 

догматичні висловлювання інших людей, навіть якщо людина впевнено 

заявляє про свою правоту (це ще не означає, що він правий); перевіряти 

власні рішення на помилковість і протилежна думка на істинність; 

здійснювати обов'язкову зворотний зв'язок, коли рішення засноване на 

впевненості в правоті власних дій.  

 Ефективність прийняття рішень залежить також від застосування 

творчого підходу до вирішення проблем. Практично кожен керівник може 

вирішувати проблеми з позиції творчості, оригінального підходу, але 

стримуючі фактори, внутрішні обмеження заважають цьому.  

 Творче мислення характеризується такими якостями:  

  домінуванням інтуїтивного; 

  системністю мислення; 

 деякої інфантильністю мислення, що дозволяє бачити 

нестандартні зв'язки між явищами; 

  інтересом при зустрічі з нових (що не творча людина демонструє 

при зустрічі з новим підозрілість, недовіру); 

  цілеспрямованістю, наполегливістю у виконанні завдання; 

  потребою в змінах, пошуку нових рішень, нових стимулів; 

  вільним вираженням емоцій. 

 До аналізу управлінських проблем цілком застосовна загальна теорія 

класифікації проблемних завдань. Серед проблемних завдань виділяються 

завдання з невизначеністю вихідних відомостей, з невизначеністю в 

постановці питання, з суперечливими відомостями в умовах, завдання, що 

допускають лише імовірнісні рішення, завдання з обмеженим часом рішення, 

завдання на виявлення помилки в рішенні і завдання, що вимагають 

використання незвичайних функцій предметів або процесів. Цей аналіз 

знайшов свій розвиток у схемі поетапного ухвалення рішення, яка, по суті, 

зводиться до вибору однієї з можливих альтернатив. Ситуації вибору 

припускають кілька варіантів розвитку.  
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 Впевнений вибір. Ця ситуація вибору не ускладнюється наявністю 

невизначеності, дефіциту інформації і повністю залежить від особистості, 

приймаючої рішення.  

 Невпевнений вибір. У цій ситуації вибору результат залежить як від 

особистості керівника, так і від чинників, щодо яких немає повної 

інформації. Вибору передує активний пошук відсутньої інформації. Ця 

ситуація характерна для прийняття оперативних рішень. 

 Певна ситуація вибору. Для цієї ситуації характерно наявність 

переліку альтернативних дій і найбільш вірогідних результатів після кожної 

дії. У цій ситуації велику роль відіграє досвід менеджера.  

 Невизначена ситуація вибору. Ситуація характеризується 

альтернативністю, але дії і їх наслідки невідомі. Подібна ситуація вимагає 

глибокого аналізу дії можливих чинників та їх наслідків, уявного 

моделювання ситуації вибору.  

 Статистична ситуація вибору. У цій ситуації в рамках тимчасового 

інтервалу, відведеного на прийняття рішення, стан системи не змінюється.  

 Динамічна ситуація вибору. У цій ситуації система знаходиться в 

постійному русі, зміні і прийняття рішення вимагає врахування динаміки 

процесів, потрібна додаткова інформація про стан системи.  

 Сучасні тенденції в галузі розвитку високоефективного менеджменту - 

ускладнення структури і збільшення числа функцій організації, створення 

нових технологічних і проблемних лабораторій і підвищення рухливості 

організаційних структур. Ці тенденції формують новий підхід до управління 

організацією - управлінські команди. Подальше зростання продуктивності 

управлінської праці пов'язаний з усвідомленням загальної значущості 

об'єднаного продукту праці, його колективним виробництвом. Це 

усвідомлення має величезний вплив як мотивуючий фактор для підвищення 

продуктивності організації в цілому. В основі командного управління лежить 

командна підзвітність - певні взаємні обіцянки та зобов'язання. Взаємна 

звітність не може виникнути з примусу. Вона виникає як природна складова, 
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коли команда поділяє положення про загальний призначення, приймає цілі і 

обраний підхід. При цьому партнерство командних відносин у групі має бути 

насичене взаємодоповнюючими навичками, і насамперед технічними 

(функціональними), навичками щодо вирішення проблем і міжособистісному 

спілкуванню. Ефективність команди визначається здатністю добре розуміти 

завдання і приймати її до рішення, можливістю вільно висловлювати думки і 

почуття, умінням слухати і висловлюватися, обумовлена відсутністю 

особистісних конфліктів (конфлікти центруються навколо ідей і методів).  

 Велике визнання в середовищі менеджерів отримала схема «7-С», що 

об'єднує сім основних елементів управління, назва кожного з яких 

починається з букви «С». Ця схема, розроблена консультативної фірмою 

«Маккинси» [27], покликана допомогти у прийнятті рішення, врахувати 

багатовимірність системи управління. 

 Схема «7-С» представляє собою наступний склад і характеристику 

елементів управління.  

1.  Стратегія. Правила прийняття рішень, якими організація 

керується у своїй діяльності. Стратегія - це порядок розподілу 

обмежених ресурсів в досягненні намічених цілей. Процес вироблення 

стратегії грунтується на 4 групах правил, які визначають: 

  відносини і процедури усередині організації (організаційна 

стратегія); 

  відносини організації з зовнішнім середовищем (ринкова 

стратегія); 

  правила оцінки результатів діяльності організації (яка орієнтує 

стратегія); 

  правила повсякденної діяльності організації (оперативна 

стратегія). 

2.  Структура. Характеристики організаційної схеми. Ієрархічна, 

функціональна, дивізіональна, децентралізована схема організації. 
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3.  Системи і процедури. Опис процесів і встановлених процедур 

(систем планування, управління якістю і т.д.). 

4.  Склад персоналу. «Демографічна» характеристика 

найважливіших категорій персоналу в компанії. 

5.  Стиль. Особливості керуючих дій провідних менеджерів для 

досягнення цілей організації. 

6.  Сума навичок персоналу. Відмінні особливості персоналу і 

організації в цілому. 

7.  Спільно розділяються цінності. Основоположні цінності або 

найважливіші концепції, які поділяються більшістю співробітників 

організації. 

 Ще один важливий психологічний момент ухвалення рішення - аналіз 

проблемних ситуацій. Найчастіше менеджер, виявивши негативні наслідки і 

аналізуючи причину виниклої проблеми, прагне першою справою позбутися 

наслідків. Однак негативні на перший погляд наслідки, «симптоми хвороби», 

можуть виявитися і найпростішим способом «лікування» назріваючої 

проблеми. Будь симптом проявляє природну здатність організму до 

самолікування. Температура - це не ознака хвороби, це перша допомога 

організму самому собі, спосіб самолікування. Організація схильна самим 

різним «захворювань», і, перш ніж менеджер займеться «лікуванням», має 

сенс проаналізувати симптоми. Якщо симптомом виявиться низька якість 

товару, то, перш ніж братися за «скальпель» - карати чи звільняти 

працівника, який допустив помилку, слід уважно вивчити положення в 

системі контролю за якістю. Якщо симптом - брак готівки, то зверненням за 

допомогою до банку хвороби не вилікувати. Проблема готівки - симптом 

низького рівня бухгалтерського обліку, зростання числа рекламацій, 

розбухання товарних запасів і підвищення собівартості продукції. Не 

вдаючись в економічний аспект аналізу проблем, підкреслимо лише, що 

подолання проблеми, шукане рішення не завжди лежать в зоні прямого 

зниження негативних наслідків.  
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 Підвищення ефективності прийнятих керівником рішень досягається 

сукупністю методів, що включають творчий підхід, групове прийняття 

рішень, загальну теорію класифікації управлінських завдань, управлінські 

команди, схему «7-С», аналіз «симптомів».  

 З точки зору психології менеджменту для керівників дуже важливо 

вчасно розпізнати «хвороба» організації, яку з легкої руки К.Татеісі [47] 

охрестили «Синдромом Великого Бізнесу». Синдром Великого Бізнесу 

можна визначити за симптомами крайней централізованності і набряклий 

управлінському апарату (всеохоплююча система спеціальних форм і 

процедур для прийняття звичайних, повсякденних рішень; зростання числа 

нарад; передача проблемних питань з одного підрозділу в інший і назад). 

Остаточні рішення у цій ситуації відкладаються до нескінченності, оскільки 

кожен менеджер прагне уникнути відповідальності. Синдром Великого 

Бізнесу руйнує навіть мінімальну ефективність і повністю знищує оперативні 

можливості реагування. Проблема тут же позначається на ринку збуту: у 

клієнтів існують свої власні плани, які вимагають своєчасної реакції, і якщо 

вони не отримують швидкої відповіді, то шукають більш оперативних 

виконавців.  

 Чим крупніше стає організація, тим сильніше виявляється прагнення 

менеджерів до прийняття рішень лише на основі одностайності. З плином 

часу ця тенденція стає переважної, а вирішення проблем, які хоч найменшою 

мірою викликають розбіжності, відкладається в довгий ящик. Подолати 

Синдром Великого Бізнесу - це ще одна можливість підвищити ефективність 

управлінських рішень.  

 Отже, на відміну від технічних рішень наслідки вибору в сфері 

організаційних рішень майже ніколи не представлені в наочній формі, а 

керівник не встигає усвідомити, чому він зупинив свій вибір саме на цьому 

рішенні. Менеджер в змозі опанувати всієї психологічної складністю процесу 

прийняття рішень, якщо сам процес стає об'єктом уваги, а «на дозвіллі» 

осмислюються і всі можливі наслідки рішень.  
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 Організаційні рішення завжди є результатом діяльності практичного 

розуму, це завжди необхідність «точного попадання», «розважливого 

стрибка». Відповідно і можливість користуватися гіпотезами у керівника 

обмежена. Характерна особливість практичних рішень - жорсткі умови часу. 

Внутрішня суперечливість практичних рішень також вельми висока, а 

кількість невідомих прагне до нескінченності. Організаційні рішення 

вимагають «більш витонченої спостережливості» [92], навичок швидких 

переходів від роздумів до реальних дій і знову до роздумів, вміння 

використовувати узагальнені знання в індивідуально-конкретної ситуації.  

 Однак існують деякі парадокси прийнятих групових рішеньтакі як: 

1. Групове рішення зазвичай зводиться до одного з двох варіантів. У 

першому випадку - це рішення, формулируемое лідером (можливо, 

неформальним) групи. У другому випадку - це рішення, яке не відповідає 

жодному з спочатку запропонованих, що не відображає ні одну з позицій. По 

суті, це рішення являє собою новоутворення, з яким повністю не згоден 

жоден з членів групи. 

2. Ефективне групове рішення може бути прийняте тільки у разі 

паритетній структури групи, рівності позицій її членів. Проте саме така група 

не здатна прийняти рішення, об'єднання індивідуальних переваг неможливо. 

Але рішення має бути прийняте, і досить швидко. Механізмом прийняття 

рішення стає моментальна ієрархизація групи і втрата паритетного статусу, 

що дозволяє швидко і ефективно вирішувати завдання групового вибору. 

3.  Ухвалення рішення в групі залежить від владних відносин, феноменів 

тиску, контролю, оцінок, ігнорування окремих думок, статусів і санкцій. 

Проте керівник приймає те рішення, яке дозволяє йому прийняти група. Вся 

активність керівника детермінується владою підлеглих, яка встановлює 

своєрідний баланс. Саме цей баланс визначає розумність, врівноваженість 

прийнятих рішень. 
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4.  Кожне управлінське рішення є, по суті, одночасно і керівним, і 

виконавською. Кожне рішення реалізує більш загальні завдання, накази, 

програми, вимоги та стратегії. 

  Один з можливих способів підвищення ефективності прийнятих 

рішень - уявити, що вибір вже зроблено і залишилося оцінити, які наслідки 

тієї чи іншої альтернативи. Існує багато варіантів робочого листа, що 

розробляються з часів Б. Франкліна. Їх основне завдання - перерахувати 

якомога більше альтернатив, що ведуть до поставленої мети, оцінити кожне з 

наведених міркувань і обчислити їх загальну результативність.  

 Аналіз альтернатив можна здійснювати, грунтуючись на методиці 

балансних аркушів, запропонованої американським дослідником Р.Фішера.  

Перший крок методики полягає в наступному: на аркуші паперу 

виписуються всі альтернативні рішення, а потім під кожним з них - всі 

можливі позитивні і негативні наслідки прийняття того чи іншого рішення. 

Наслідки позначаються знаком плюс (+) або мінус (-). На першому кроці 

особливо важливо передбачити всі можливі наслідки прийняття рішення. 

Опора на системний підхід при оцінці альтернатив дозволить не упустити 

важливих моментів. Прийняття будь-якого рішення зачіпає (різною мірою) 

всі сфери діяльності підприємства: цілі організації (прийняття рішення може 

спричинити обмеження для реалізації одних цілей або відкрити перспективи 

для інших); кадри (прийняття рішення може вимагати зміни кількісного 

складу персоналу або визначити нові вимоги до рівня кваліфікації фахівців); 

фінанси (прийняття рішення може зажадати додаткових фінансових ресурсів 

або, навпаки , вивільнити капіталовкладення); культуру організації; поставки, 

виробництво, збут; зміни у відносинах усередині колективу; зміни в 

навколишньому середовищі й інші наслідки.  

  Наступний крок-оцінка ваги (значимості) характеристик аналізованих 

альтернатив. Додавання плюсів і мінусів по кожній альтернативі дозволить 

визначити питому вагу того чи іншого варіанту рішення.  
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Процедура складання балансних аркушів дає можливість зібрати 

воєдино і систематизувати всі «за» і «проти», отримати «об'ємну» картину по 

кожному рішенню і об'єктивно оцінити ситуацію. Ця методика може 

використовуватися і при груповому обговоренні варіантів рішень. 

Застосовуючи ту чи іншу методику підвищення ефективності 

управлінських рішень слід зважати на організаційну структуру підприємства, 

мікроклімат та стереотипи, які склалися протягом тривалого або, навпаки, 

короткого терміну його існування. 

Зважаючи на те, що підприємство має давню історію, постійно 

змінювалась організаційна структура.  

Найкраща структура, на думку М. Х. Мескона [21]: «Це така структура, 

яка найкращим чином дозволяє підприємству ефективно взаємодіяти із 

зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і спрямовувати 

зусилля своїх співробітників і, таким чином, задовольняти потреби клієнтів і 

досягати своїх цілей з високою ефективністю». 

Наведемо кілька рекомендацій щодо формування організаційної 

структури: 

- управлінські рішення пов'язані з тією чи іншою організаційною 

структурою, дають позитивний ефект тільки в довгостроковому періоді. 

Зміна однієї організаційної структури на іншу в короткострокових періодах 

трансформують позитивний ефект від адміністративно-господарської 

діяльності топ-менеджера у збитки; 

- документи, що встановлюють організаційну структуру підприємства 

повинні містити дані про всі структурні формування всіх рівнях управління 

підприємством, показувати підпорядкованість ланок в управлінні, описувати 

основні функції структурних одиниць. 

 Протягом останніх 12 років, починаючи з 2008 та по 2020 рр. 

організаційна структура АТ «Ельворті» була змінена. Від технологічного 

спеціалізації виробничих цехів до створення окремих незалежних 

виробничих підрозділів – продуктових команд. Така реорганізація значно 
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вплинула на ступінь прийняття рішень у рамках однієї продуктової команди, 

він – підвищився. Однак процес прийняття управлінських рішень на рівні 

підприємства погіршився. Основною причиною стала обособленість 

продуктових команд та їх не бажання допомагати один одному. 

Для того щоб правильно організувати роботу з усунення недоліків у 

регламентації діяльності підприємства пропонується вдосконалити систему 

контролю: 

- запровадити електронну систему постановки та контролю задач 

- розробити ефективну систему мотивації на основі оцінки 

ефективності виконання поставлених задач; 

- система контролю повинна розроблятися і функціонувати в межах 

затвердженої організаційної структури підприємства та в рамках 

виконуваних підрозділами функцій; 

- при розробці стратегії контролю, необхідно взяти до уваги, що 

здійснення контролю значною мірою обмежене фізіологічними 

можливостями людського організму; 

- контрольовані центром відповідальності параметри повинні 

відповідати критеріям суттєвості. 

На розглянутому підприємстві кожен керівник підрозділу повинен 

розробляти та впроваджувати управлінські рішення відповідно до функцій 

підрозділу через відображення поставлених задач підлеглим у 

1С:документообіг. Ще слід розглянути процес делегування повноважень, 

який теж потребує вдосконалення. Саме через відсутність зворотнього 

зв’язку та делегування повноважень виникає ряд проблем: 

1. Досить часто керівники не знають, що проблема існує, вони або 

перевантажені, або проблема добре прихована від них. 

2. Не має можливості збирати навколо проблеми всю наявну 

інформацію з технічних або вартісних причин. 

3. Обмеження в часі змушують приймати не найкращі рішення. 
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4. У багатьох випадках розглядаються не всі альтернативи, а при їх 

оцінці і виборі важко врахувати якісні фактори. 

Процес прийняття правильних управлінських рішень - це галузь 

управлінського мистецтва. Здатність до прийняття відповідальності за 

рішення, відчуття на інтуїтивному рівні доцільності того чи іншого рішення 

приходить до керівника із накопиченим досвідом, який вдосконалюється 

протягом усього життя. Сукупність знання і вміння становлять 

компетентність будь-якого керівника та залежно від рівня останнього 

говорять про менеджера, який приносить чи не приносить вигоду 

підприємству від своєї роботи. 

 

3.3 Оцінка ефективності оптимізованої системи прийняття 

управлінських рішень АТ "Ельворті" 

 

Під ефективністю управлінських рішень слід розуміти співставлення 

нового ресурсу або приросту старого ресурсу в результаті процесу 

підготовки та реалізації управлінського рішення на підприємстві до витрат на 

цей процес. В якості ресурсів можуть розглядатись: новий підрозділ 

компанії, фінанси, матеріали, організація праці тощо. До витрат слід 

віднести: старі підрозділи, персонал, фінанси та ін. 

Управлінське рішення можна вважати ефективним лише в тому 

випадку, якщо не існує іншого рішення, що має більш високі оцінки хоча б за 

одним критерієм і рівні оцінки за іншими критеріями ефективності. Від 

правильності вибору критерію ефективності, залежить не тільки правильне 

формулювання завдання, а й визначення основних напрямків дій з 

впровадження рішення. 

Оптимізація системи прийняття управлінських рішень буде визнана 

ефективною, якщо вона сприяє оперативному та безпомилковому прийняттю 

рішень, що визначаються кількісними та якісними факторами техніко-

технологічного, соціально-економічного та організаційного характеру. 
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Техніко-технологічні фактори підвищення ефективності управлінських 

рішень підрозумівають під собою: автоматизацію праці, ступінь 

використання засобів оргтехніки, технічну культуру фахівців та технічних 

виконавців та інші. 

Соціально-економічні фактори включають в себе: авторитет керівника, 

міжособистісні відносини, психологічні характеристики, конфліктні ситуації, 

система морального та матеріального стимулювання, санітарно гігієнічні 

умови праці, стомлюваність, фізичні навантаження, загальний стан здоров'я 

працівників та інші. 

До організаційних факторів належать: ступінь раціональності 

структури апарату управління, стан поділу і кооперації праці, підбір і 

розстановка кадрів, організація виконання, організація робочих місць, 

раціональність використання робочого часу. 

Серед показників оптимізації системи головним чином слід виділити 

показник оперативності роботи підрозділу (окремого працівника) апарату 

управління, що характеризує оперативність прийняття самих рішень. 

При оцінці оптимізації системи важливо врахувати: значущість рішень 

у короткостроковій або довгостроковій перспективі, їх можливий результат і 

наслідки, рівень відповідності прийнятих рішень завданням суспільного 

розвитку. Також слід передбачити всі можливі наслідки впливу тих чи інших 

рішень не тільки на безпосередніх виконавців та споживачів, а й на широкі 

верстви населення, зміни в їх психології, в образі мислення і поведінці, стилі 

діяльності тощо. 

Оптимізація системи може бути визнана ефективною, якщо призводить 

до підвищення основних показників соціальної ефективності прийнятих 

рішень, до яких можна, в першу чергу, відносяться: поліпшення умов праці, 

підвищення задоволеності працею, зниження плинності кадрів, скорочення 

витрат важкої і некваліфікованої праці, розвиток творчої активності та 

ініціативи, поліпшення міжособистісних відносин тощо. 
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Розглянемо, як відбуватиметься процес постановки на контроль 

завдань при впровадженні нової системи. 

Запропонована система автоматизованого документообігу на базі 1С 

дає змогу керівнику поставити задачу негайно із зазначенням терміну 

виконання без участі діловодів та перекладання паперових носіїв. 

 

 

Рис.3.1 Система документообігу на базі 1С 

 

Виникла проблемна ситуація, суть якої є рішення про збільшення 

обсягів виробництва та відповідно вирішення питань про своєчасне 

забезпечення покупними матеріалами. 
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Необхідно в короткий термін надати інформацію директору з 

виробництва про чисельність основних робітників, наявність комплектуючих 

та завантаженість потужностей виробництва. 

Проблемна ситуація полягає в тому, що отримати інформацію потрібно 

від різних структурних підрозділів. 

Як обмеження розглядали – терміни розгляду та прийняття рішення 

(повинні розглядатися не більше 2 днів).  

На підприємстві АТ "Ельворті" для прийняття рішення необхідно було 

скликати нараду, витративши 1,5 години та 4 дні для аналізу поставленої 

задачі. При цьому направлення службових записок із прийнятими рішеннями 

на директора з виробництва через діловодів займає 2 дні. 

При впровадженні автоматизованої системи, кожен виконавець 

отримує повідомлення на протязі 20 хвилин із повним обсягом інформації 

щодо термінів виконання, при цьому економія часу як керівного так і 

виконавчого персоналу становить 1 год. 10 хв. В межах місяця подібні 

наради відбуваються 4 -5 раз, тобто маємо економію близько 5 годин. 

Але головним фактором такого підходу прийняття управлінських 

рішень є візуалізація процесу прийняття рішень, зворотної інформації з боку 

виконавців та можливість оцінювання результатів виконаної роботи. 

Наступним етапом є розробка системи мотивації персоналу залежно від 

оцінки ефективності виконання поставленої задачі. Необхідно розробити 

основні показники за якими буде оцінюватися виробничий персонал. 

Система показників наведена у таблиці 3.2 
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Таблиця 3.2 

Система показників оцінки ефективності виробничого персоналу 
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Директор ПКШМ             

Зам.директора 

ПКШМ 
            

Директор ПКЗМ             

Зам.директора ПКЗМ             

Директор ПКПМ             

Зам.директора 

ПКПМ 
            

Директор ПКРО             

Середня оцінка             

 

Дана система дозволяє оцінити за 5–бальною системою діяльність 

керівного складу виробничої служби, що є основою для преміювання або 

навпаки відсутності матеріального заохочення. На даний час існуюча система 

мотивації відображає залежність преміального фонду лише від обсягів 

виробництва, при цьому основні етапи вдосконалення організації 

виробництва залишаються поза увагою. У виконавців відсутня мотиваційна 

складова щодо надання пропозицій та впровадження новітніх методів 

організації виробництва із застосуванням засад бережливого виробництва, 

елементів кайдзен. 
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ВИСНОВКИ 

 

Якщо менеджер не вміє приймати рішень, то він не може довго 

залишатися на своїй посаді. Мистецтву приймати рішення потрібно вчитися і 

постійно вдосконалюватися. 

Управлінське рішення вважається  реалізованим тільки тоді, коли 

досягнуті поставлені результати. Керівник (або особа, що приймає рішення) 

особисто повинен брати участь у всіх етапах прийняття рішення, але 

насамперед його роль полягає у виборі найбільш оптимального рішення із 

запропонованих варіантів і в прийнятті остаточного рішення. 

Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдвння: 

1. Визначено сутність та класифікацію управлінських рішень: 

 - Управлінські рішення класифікуються за: 

1.1. Характером самого процесу прийняття рішення: інтуїтивні, 

раціональні, рішення, що засновані на певних судженнях. 

1.2 Наявністю кількості альтернатив є стандартні рішення, бінарні, 

багато альтернативні. 

1.3 Періодичністю прийняття рішень виділяють такі різновиди: 

одноразові, циклічні, постійні 

1.4 Часом досягнення результатів для суб’єкта рішення бувають: 

стратегічні, перспективні, поточні, оперативні, стабілізаційні   

1.5 В залежності від кількісті суб'єктів, котрі мають вплив на прийняття 

рішення, розрізнять визначальні рішення, конкурентні, адаптативні 

1.6 В залежності від технології розробки рішення виділяють 

організаційні рішення. 

2. Вивчено основні етапи прийняття управлінських рішень, а саме: процес 

розробки рішення, вибір альтернатив, реалізація самого рішення, з оцінкою 

досягнутих результатів. Найголовнішим етапом є вибір самого рішення. 

3. Були вивчені методи та моделі прийняття управлінських рішень, 

основними з яких є:  
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-методи ситуаційного аналізу,  

-методи моделювання, методи "мозкової атаки" 

- методи асоціації та аналогій 

- методи контрольних питань 

- метод "матриць відкриття" 

-комплексний метод стимулювання творчої діяльності (синектика) методи 

багатокритеріальної оцінки 

- методи експертної оцінки 

- експертні методи 

- фактографічні методи 

- комбіновані методи 

функціонально-вартісний аналіз 

- метод ланцюгових підстановок 

- причинно-наслідковий аналіз 

Різні методи застосовуються в залежності від етапу процесу прийняття 

управлінського рішення. 

4. На досліджуваному підприємстві стратегічні рішення приймає 

генеральний директор-голова правління. Оперативні та тактичні рішення 

приймаються керівниками структурних підрозділів та директорами 

продуктових команд на місцях.Найбільш важливі рішення приймаються під 

час наради Наглядової Ради, що проводиться щоквартально. Тактичні 

рішення та поточні проблеми приймаються та вирішуються начальниками 

структурних на місцях.  

В процесі прийняття управлінських рішень, від яких залежить 

ефективна організація роботи підприємства, соціальні і трудові умови роботи 

колективу, в нарадах беруть участь керівники середньої ланки, інші 

відповідальні особи.  Під час таких нарадах, як правило, керівник 

підприємства пропонує висловитися кожному з учасників наради усно, при 

необхідності прийняті рішення фіксуються в електронному або письмовому 

вигляді за допомогою протоколу, в якому відображені терміни та виконавці. 
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5. В процесі розробки рішень, визначаються існуючі проблемні ситуації, 

що склалися в роботі та причини їх виникнення.  Відповідальними особами 

за збір інформації та виявлення проблемних ситуації є  роботу виконують 

керівники, в полі зору яких знаходиться дана проблема та швидке її 

вирішення.  Отримується необхідна інформація, наприклад, по вивченню 

ринків збуту, майбутніх конкурентів, попиту і пропозиції, збільшення або 

зниження темпів реалізації по оптовій або роздрібній ланці, з виділенням 

переваг та недоліків по окремих групах товарної продукції.  Зібрана та 

узагальнена інформація виноситься на обговорення групі або колективу, 

уповноваженим брати участь в ухваленні рішення. Розроблюється спільно із 

всіма учасниками декілька можливих варіантів рішення, із зазначенням всіх 

обмежень, позитивних та негативних наслідків.   Надалі приймається те 

рішення, яке принесе більший комерційний або соціальний ефект більшості 

колективу підприємства. 

6. З метою підвищення ефективності управлінських рішень керівники 

всіх підрозділів підприємства використовують до осіб, які недобросовісно 

виконують доручені їм завдання адміністративні заходи впливу (зняття 

премій, надбавок, матеріальної допомоги, догану, сувору догану).  І, навпаки, 

працівників, котрі якісно виконують свої обов'язки, преміюють і просувають 

по службі. 

Як правило, прийняті рішення оформляються наказом.  Керівник 

доводить інформацію про прийняте рішення кожному із своїх підлеглих, в 

разі необхідності під особистий підпис. Керівники структурних підрозділів 

призначають відповідальних виконавців за реалізацією даного рішення, 

контролюють правильність та своєчасність виконання рішення. 

В АТ «Ельворті» в 2019-2020 рр. приймалися такі види управлінських 

рішень. 

а) За змістом: 
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 - стратегічні рішення: визначення товарної стратегії, рішення щодо 

подальшого розвитку виробничого потенціалу; 

 - тактичні рішення: рішення щодо виробничої програми на рік, три, 

п'ять років (як способу здійснення стратегічних напрямків), розподіл програм 

по виконавцям, рішення щодо підвищення кваліфікації лінійного персоналу. 

 - оперативні рішення: розрахунок календарно-планових нормативів 

виробничої програми, підвищення заробітної плати і т.д. 

  б) За ознакою інноваційності: 

 - рутинні рішення: у зв'язку з недостатньою кваліфікацією 

обслуговуючого персоналу рішення про заходи з додаткового навчання 

персоналу; 

г) Колегіальні рішення: 

-  розробка методики оцінки ефективності виконання поставлених 

завдань на всіх рівнях 

Управлінські рішення можуть прийматися стосовно будь-якій сфері 

діяльності організації: управління персоналом, управління фінансами, в тому 

числі і управління реалізацією. 

Структурні підрозділи підприємства відповідно до своїх функцій 

забезпечують виконання доручень. Контроль по суті змісту та термінам 

виконання документів здійснюють керівники структурних підрозділів. 

Організація контролю виконання покладається на керівника та керівників 

структурних підрозділів. 

7. На даному підприємстві виявлено основний недолік в процесі 

прийняття управлінських рішень: відсутність мотиваційної бази та 

залежності якості виконання задач. На підприємстві відсутній контроль за 

підсистемами, а від обґрунтованості та реалізації цих підсистем залежить 

ефективність системи менеджменту в цілому. Регламентація контрольних 

процедур на підприємстві обмежується описом функціонування органів 

внутрішнього контролю підприємства, а також процедур зі збору інформації 

з метою складання звітності (заключного контролю). Рекомендується 
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спростити процес прийняття рішення та автоматизувати за допомогою 

електронного документообігу на базі 1С, скоротити число погоджень, зняти 

частину навантаження з генерального директора, зробити процес управління 

АТ "Ельворті" більш оперативним. 

Процес прийняття правильних управлінських рішень - це галузь 

управлінського мистецтва. Здатність до прийняття відповідальності за 

рішення, відчуття на інтуїтивному рівні доцільності того чи іншого рішення 

приходить до керівника із накопиченим досвідом, який вдосконалюється 

протягом усього життя. Сукупність знання і вміння становлять 

компетентність будь-якого керівника та залежно від рівня останнього 

говорять про менеджера, який приносить чи не приносить вигоду 

підприємству від своєї роботи. 
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