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Процес прийняття та реалізації управлінських рішень підприємством є ключовим 

аспектом діяльності будь-якого підприємства. Тому аналіз процедур та етапів технології цього 

процесу є актуальним для подальшого вирішення управлінських проблем. 

На сучасному етапі розвитку суспільства ефективна діяльність будь-яких підприємств 

та організацій в значній мірі залежить від своєчасного вирішення питань, що в тій або іншій 

мірі пов’язані з цілою низкою чинників які впливають на соціально-економічну систему. Тому 

вирішення даних проблем пов’язано з процесом прийняття управлінських рішень, від яких 

залежить якість та ефективність управління підприємством в цілому. Прийняття рішень – 

складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність ухвалення рішення пронизує 

усе, що робить керуючий, формуючи цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння природи 

прийняття рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві керування. 

Рівень економічного управління на підприємствах не завжди відповідає сучасним вимогам, 

ухвалені рішення часто недостатньо обґрунтовані, також недосконалими залишаються 

структура і методи управління. Це лише невелика частка тих недоліків, що мають місце. 

Технологія дозволяє раціонально використовувати час, матеріальні та трудові ресурси. Отже, 

потреба в технологіях з'являється тоді, коли виникає необхідність у раціональних (з погляду 

ефективності) діях у керуванні соціальними процесами. Кожен вид проблеми вимагає свого 

шляху вирішення. Однак повсякденний обсяг роботи керівника будь-якого рівня не дозволяє 

йому відводити окремий час для вироблення нових напрямків дій для кожної проблеми. Саме 

тут криється важливість і необхідність використання попередньо визначеної технології 

Організація виконання прийнятого рішення полягає в активному використанні 

механізму стимулювання і відповідальності шляхом переконання, спонукання і примушування 

виконавців. Вибір засобів впливу на виконавців залежить від важливості і терміновості 

рішення, особистих якостей виконавців. З моменту доведення рішення до виконавців 

розпочинають етап контролю за виконанням рішення. В процесі контролю виявляються 

відхилення і вносяться поправки, що допомагають реалізувати рішення повністю. За 

допомогою контролю встановлюється так званий зворотний зв'язок між керуючою і керованою 

системами. Для оптимальної оцінки слід перевірити ефективність управлінських рішень, 

наприклад за показниками використання основних факторів виробництва: робочої сили, землі, 

технічних засобів. При цьому слід враховувати соціальні та психологічні аспекти проблем, 

оскільки заходи вдосконалення організації праці, виробництва i управління повинні сприяти не 

тільки збільшенню виробництва споживчих вартостей, економії живої i уречевленої праці, а й 

поліпшенню психологічного клімату, взаємовідносин у колективі, зростанню задоволеності від 

праці. 

Отже, управлінське рішення як специфічний вид діяльності людини в процесі 

управління можна уявити в вигляді послідовності певних операцій. Це перш за все розробка 

варіантів дій, вибір варіанту, його прийняття, (затвердження) і реалізація. Рішення виконують 

надзвичайно складний комплекс робіт, дій, операцій, який є однією з основних органічних 

загальних функцій менеджменту. 

  


