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MANAGEMENT SOLUTIONS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION METHODICAL
APPROACHES TO OF IN THE ENTERPRISE STAFF MANAGEMENT SYSTEM
Розглядаються методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом
підприємства. Результати дослідження свідчать, що ефективність роботи підприємства переважно залежить від дієвості
управлінських рішень у сфері управління колективом. Тому необхідна більш оперативна, надійна і адаптована до сучас<
них умов система прийняття рішень, яка виступає фундаментом управління і дає змогу керівництву приймати раціональні
управлінські рішення. Обгрунтовано класифікаційні ознаки управлінських рішень з метою організації їх виконання та
удосконалення методів роботи з колективом підприємства. Визначено вимоги, котрі визначають якість управлінського
рішення, що дозволить визначити їхню ефективність. Запропоновано систематизацію змісту управлінських рішень у сфері
управління трудовим колективом, які повинні реалізовуватися в межах напрямів: формування колективу, підтримка його
дієвості та згуртованості, стимулювання розвитку колективу. Доведено, що управління трудовим колективом включає
конкретні види діяльності, які передбачають процес управління його персоналом, де управлінські рішення зводяться до
прийому і переміщення працівників, навчання та підвищення їх кваліфікації, стабілізації й закріплення кадрів. Обгрунто<
вані методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у сфері управління колективом дозволять керівниц<
тву підприємств своєчасно і чітко сформулювати проблему та розробити необхідні варіанти її рішення.
The methodical approaches to the development and implementation of managerial decisions in the staff enterprise
management system are considered. The results of the research indicate that the efficiency of the enterprise depends mainly on
the effectiveness of management decisions in the field of the staff management. Therefore we need more prompt, reliable and
adapted to modern conditions decision<making system, which serves as the foundation of management and enables management
to make rational management decisions. The classification signs of managerial decisions are grounded in order to organize
their implementation and improve the methods of working with the team of the enterprise. The requirements that influence
the quality of management decisions are determined and this helps to find out their effectiveness. The systematization of the
management decisions content in the field of the staff management, which should be implemented within the directions such
as the formation of the staff, its efficiency and cohesion support and the personnel development stimulation are proposed. It is
proved that the staff management includes specific activities that involve the process of its personnel management , where
management decisions are reduced to the workers admission and transferring, training and enhancement of their skills,
stabilization and consolidation of personnel. Reasonable methodological approaches to the development and implementation
of managerial decisions in the field of the team management will allow the company managers to formulate the problem in a
timely manner and clearly and develop the necessary options for its solution.

Ключові слова: персонал, управлінські рішення, класифікація рішень, вимоги ефективності
рішень, управління колективом.
Key words: personnel, managerial decisions, classification of decisions, decisions efficiency
requirements, staff management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасні обставини обумовлюють підвищен
ня ефективності управління колективом як
інструмента досягнення високих результатів у
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виробництві конкурентоспроможної про
дукції, зростанні продуктивності праці та вирі
шенні соціальних питань працівників. Має місце
тенденція до збільшення розриву між великими
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обсягами даних та реальними можливостями з
їх використанням при кадровому плануванні,
оцінці персоналу підприємства, прийнятті уп
равлінських рішень в сфері управління колек
тивом. За таких обставин необхідна більш опе
ративна, гнучка, надійна, пристосована до су
часних умов система прийняття рішень, яка б
стала фундаментом оновленого управління і
дала змогу керівнику підприємства приймати
раціональні управлінські рішення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження в сфері управління колекти
вами можна визнати постійно актуальними.
Така необхідність виникає кожен раз, коли змі
нюються економічні умови або ж з'являються
нові, більш ефективні методи управління. Не
обхідність теоретичних і практичних розробок
з питань підвищення ефективності управління
трудовим колективом обумовила проведене
дослідження. Різні аспекти проблеми управлі
ння колективом, як чинником підвищення
ефективності роботи підприємства, висвітлені
в працях ученихекономістів Л. Балабанової,
М. Виноградського, В. Дятлова, П. Єгорова,
А. Колота, В. Співака, В. Травіна, С. Шекшні,
Г. Щекина. Однак деякі питання підвищення
якості системи менеджменту підприємств,
особливо ті, що пов'язані з раціональним пла
нуванням, формуванням та використанням пер
соналу підприємств і прийняттям на цій основі
конструктивних управлінських рішень в сфері
управління колективом, не знайшли належно
го відображення в наукових працях.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є теоретикометодичне
обгрунтування необхідності розробки і реалі
зації управлінських рішень для удосконалення
системи управління колективом підприємств у
сучасних умовах.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Новий підхід до розуміння сутності управ
лінського рішення в сфері управління колекти
вом спрямований на підвищення ефективності
функціонування підприємства та передбачає
розробку і реалізацію дієвої системи управ
ління. А тому основним завданням досліджен
ня є розуміння сутності, класифікаційних оз
нак, вимог до управлінських рішень та визна
чення перспективних шляхів процесу їх роз
робки і реалізації в сфері управління колекти
вом.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність господарювання, його ре
зультативність у період економічної кризи,
адаптації суб'єктів господарювання до умов
конкурентного ринку залежать від своєчас
ності управлінських рішень, які приймаються
керівною ланкою [5, с. 172]. Тому дослідження
питань, пов'язаних з цим аспектом діяльності
людини викликає великий теоретичний і прак
тичний інтерес. Водночас немає єдиного тлума
чення терміна "управлінське рішення". Зокре
ма одні автори [6, с. 13] це поняття трактують
як особливий вид людської діяльності, пов'я
заний з творчим процесом вибору найкращих
у визначеному сенсі дій, що ведуть до постав
леної мети. Інші зазначають, що прийняття
рішення — це одноразовий акт (подія) вольо
вого впливу осіб, що є складовою частиною тех
нології управління і службовим законом для
підприємства [1, с. 314]. Існує думка, що управ
лінське рішення розуміється як процес, акт ви
бору й результат вибору, що сприяє досягнен
ню поставленої мети [2]. Вважаємо, що управ
лінське рішення є результатом розумової діяль
ності людини, який приводить до якогонебудь
висновку або ж до необхідних дій, розробка дії
або її вибір із набору альтернатив і його реалі
зація [10, с. 213].
Однією з головних характеристик управ
лінського рішення є його безпосередня спрямо
ваність на організацію колективної праці. Крім
того, управлінське рішення, як керуючий вплив
на колективну працю, приймається лише тим
суб'єктом управління, котрий має на це певні
повноваження. При цьому управлінське рішен
ня спрямоване на: стратегічне планування; ке
рування управлінською діяльністю; управління
людськими ресурсами; управління виробничою
й обслуговуючою діяльністю; формування си
стеми управління підприємством (методологія,
структура, процес, механізм); управлінське
консультування; комунікації із зовнішнім сере
довищем [11, с. 14—15].
Управлінське рішення будується на принци
пах [12] суб'єктності (воно завжди має суб'єкта,
що приймає рішення, об'єкт реалізації цього рі
шення, а також працівника або групу людей —
виконавців рішення), предметності або змістов
ності (управлінське рішення завжди має предмет,
тобто значеннєвий зміст рішення), системності
(комплексний процес, що включає правовий, пси
хічний, соціальний, політичний, психологічний,
соціальнопсихологічний та інші аспекти).
При моделюванні процесу прийняття управ
лінських рішень основними його параметрами
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Стратегічні
За значимістю
мети

Тактичні

Класифікація управлінських рішень в управлінні трудовим колективом

Оперативні
За формою
прийняття

За способом
фіксації

За глибиною
проблеми

Одноособові
Колегіальні
Задокументовані
Усні
Комплексні
Часткові
Усвідомлені

За рівнем
усвідомленості

Малоусвідомлені
Неусвідомлені
Планування діяльності

За спрямованістю

Організація діяльності
Мотивація праці колективу
Контроль діяльності колективу

За характером

Стандартні
Унікальні

Рис. 1. Класифікація управлінських рішень у процесі управління трудовим колективом
Джерело: узагальнено за [3; 9].

можуть виступати: ситуація та час для прийнят
тя рішення; ресурси, які є в розпорядженні
підприємства і необхідні для прийняття рішен
ня; система керованих, слабо керованих та не
керованих факторів і зв'язків між ними; альтер
нативні варіанти рішень; система критеріїв для
оцінки результатів прийнятих рішень. Ці ж па
раметри повинні використовуватися й для оцін
ки ефективності прийнятих і реалізованих уп
равлінських рішень [7].
Управлінське рішення в сфері управління
трудовим колективом є продуктом діяльності
керівника будьякого рівня, особливо коли на
шляху досягнення поставленої мети виникають
проблеми. Процес прийняття управлінського
рішення представляє собою процес обробки
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наявної інформації при виникненні проблеми.
В будьякому випадку управлінське рішення є
соціальним актом, що організовує та спрямовує
в певне русло діяльність колективу, виконує
роль засобу, який сприяє досягненню постав
лених цілей
Зазначимо, що основними чинниками, які
впливають на якість управлінського рішення, є:
використання наукових підходів і принципів,
методів моделювання системи управління, ав
томатизація управління, мотивація формуван
ня якісного рішення. Ймовірність прийняття
оптимального рішення обумовлена повнотою,
вірогідністю і різноманітністю вихідної інфор
мації. Уміння розробляти ефективні уп
равлінські рішення вимагає від керівника пев
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Вимоги ефективності управлінських рішень
Назва
Наукова
обґрунтованість
рішення
Несуперечність
Своєчасність
Адекватність
Реальність
Законність
Можливість
реалізовувати
повноваження
Цільова
спрямованість
Адресність
Ясність

Зміст рішення
Ступінь врахування закономірностей функціонування й розвитку об'єкта управління,
тенденцій розвитку економіки й суспільства в цілому, компетентність суб’єкта управління
Єдність управління досягається послідовністю взаємодоповнюючих, несуперечливих
окремих рішень
Врахування фактору часу на зміст управлінського рішення
Строк ефективної дії рішення, на вирішення якої воно спрямоване
Розробка й прийняття рішення з урахуванням об'єктивних можливостей потенціалу
підприємства
Відповідність чинному законодавству країни
Певні повноваження (права й відповідальність) посадової особи дають можливість
здійснювати діяльність
Чітка визначеність розробленого рішення і засобів його реалізації
Окреслене коло виконавців управлінського рішення
Прозорість, простота, ясність, зрозумілість виконавцями

Джерело: систематизовано за [3; 9].

Зміст управлінських рішень з:

Підтримка дієвості
та згуртованості
колективу
Стимулювання
розвитку
колективу

Управлінням трудовим колективом

Формування
колективу

ного рівня мистецтва, який досягається безпе
рервним навчанням, самонавчанням і самоосв
ітою управлінського персоналу.
Здебільшого у процесі управління трудовим
колективом приймається величезна кількість
найрізноманітніших рішень, які мають різні ха
рактеристики. Інформація, яка використо
вується органами управління підприємства,
істотно розрізняється в своїх якіснокількісних
характеристиках, а сам процес прийняття
рішень не повинен порушувати нормального
функціонування підприємства. Реалізація знач
ної кількості управлінських рішень потребує

їхньої диференціації. Наразі необхідна класи
фікація типів рішень для організації їх виконан
ня та удосконалення методів роботи з колек
тивом підприємства. Складність і різноманіття
рішень обумовлює застосування різних кри
теріїв.
Існують деякі загальні ознаки, що дозволя
ють цю множину певним чином класифікува
ти, згрупувати, виділивши, таким чином, одну
з сторін рішення [3; 9]. Це дає нам змогу класи
фікувати їх певним чином (рис. 1).
Якість управлінського рішення можна
оцінювати вже на стадії його прийняття, не

- регулювання групових та особистісних
взаємин;
- проектування методів праці та організації
робочих місць;
- формування організаційної структури і
культури підприємства;
- комплектування та адаптація кадрів;
- розробки форм заохочення до праці

- соціально-психологічної діагностики
колективу;
- регулювання етичних норм;
- управління конфліктами і стресами;
- удосконалення виробничих процесів;
- поліпшення умов праці;
- оцінки і мотивації членів колективу;
- соціального контролю

- реалізації трудової кар’єри та службовопрофесійного просування;
- навчання, перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
- організації гнучкої оплати і стимулювання;
- поліпшення соціально-побутового
обслуговування;
- професійної орієнтації кадрів

Рис. 2. Управлінські рішення у сфері управління трудовим колективом підприємства
Джерело: власна розробка.
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Набір і відбір
персоналу

Розвиток
персоналу

Мобільність
персоналу

Звільнення
персоналу

- розробка стратегії залучення персоналу;
- здійснення аналізу змісту і умов праці на
робочому місці;
- вибір інструментарію для перевірки
особистісних та професійних якостей;
- прийняття рішення стосовно мотивації та
перспектив кар’єрного зростання
працівників;
- визначення джерел покриття потреби в
персоналі;
- підвищення рівня кваліфікації працівників;
- управління трудовою адаптацією
- аналіз динаміки результативності праці та
чинників, що на неї впливають;
- розробка і вибір процедур оцінювання
персоналу;
- реалізація планів трудової кар'єри
працівників;
- удосконалення сучасних системи мотивації і
стимулювання праці;
- створення резерву керівників
- планування руху персоналу;
- реалізація заходів щодо зниження плинності
кадрів, поліпшення трудової дисципліни,
охорони і безпеки праці;
- розробка заходів щодо стабілізації трудового
колективу та покращення його соціальнопсихологічних параметрів
- вивчення причин та обставин звільнення
працівників;
- притягнення до відповідальності за
порушення працівниками техніки безпеки,
трудової дисципліни;
- аналіз невідповідності працівника посаді,
незадоволеності умовами праці;
- моніторинг закінчення термінів трудових
договорів і контрактів;
- прийняття рішень у контексті дотримання
трудового законодавства

Рис. 3. Реалізація управлінських рішень в управлінні персоналом трудового колективу
Джерело: власна розробка.

чекаючи одержання остаточного результа
ту, використовуючи для цього сукупність ха
рактеристик, що виражають основні вимоги
до рішення. Можна виділити наступні вимо
ги, котрі визначають якість управлінського
рішення: наукова обгрунтованість, своє
часність, несуперечність, адекватність,
реальність, законність, повноважність,
цільова спрямованість, адресність, ясність
[3; 9].
Виявлення цих якостей дозволить визначи
ти ефективність управлінських рішень (табл. 1).
Таким чином, управлінське рішення може
вважатися якісним, якщо воно відповідає всім
перерахованим вище вимогам. Недотримання
хоча б одного з них призводить до втрати ефек
тивності, до труднощів або навіть неможли
вості його реалізації [3; 9].
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Проведене дослідження дозволило систе
матизувати зміст управлінських рішень у сфері
управління трудовим колективом підприєм
ства, які, на нашу думку, повинні реалізовува
тися в межах таких напрямів: формування,
підтримка дієвості та згуртованості колективу,
стимулювання його розвитку (рис. 2).
Управління трудовим колективом включає
певні види діяльності, які передбачають процес
управління його персоналом. Управлінські
рішення у сфері управління колективом зво
дяться до прийому і переміщення працівників,
навчання та підвищення їх кваліфікації, стабі
лізації й закріплення кадрів. Зважаючи на це,
при формуванні кадрового складу працівників
необхідно більше уваги приділяти науковоме
тодичному забезпеченню планування потреби
в персоналі, його навчанню та кар'єрному рос
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2018
ту згідно з набутим досвідом роботи і здібнос
тями, підвищенню кваліфікації та активізації
трудової мотивації [4, с. 161].
У контексті зазначеного основними проява
ми управління трудовим колективом виступає
організаційне і методичне забезпечення:
— визначення та прогнозування поточної і
перспективної потреби в кадрах та джерел її
задоволення,
— розробки і реалізації заходів щодо фор
мування і навчання трудового колективу,
— підготовки і перепідготовки кадрів,
— планування і регулювання професійно
кваліфікаційного зростання кадрів,
— процесів їхнього вивільнення і перероз
поділу,
— вивчення професійних, ділових і етичних
якостей працівників на основі проведення ате
стації,
— раціонального використання кадрів
відповідно до їх здібностей і схильностей,
— дослідження динаміки структурних змін
трудового колективу,
— розробки заходів із стабілізації і вдоско
налення його професійної структури,
— ефективного використання матеріально
го і морального стимулювання працівників від
повідно до їх трудової діяльності.
Проте на практиці до цих процедур приво
дять різні управлінські ситуації і варіанти рі
шень (рис. 3).
Зазвичай знання причиннонаслідкових
зв'язків управлінських рішень дозволяє ретель
но підходити до вивчення їх змісту. Кожний з
розглянутих результатів управлінських рішень
(набір і відбір, розвиток, переміщення) буде
отриманий при різних матеріальних витратах і
витратах праці керівника і може мати абсолют
но різні економічні і соціальні наслідки для тру
дового колективу.
У зв'язку з цим керівник повинен ретельно
вивчати зміст схвалених рішень, грамотно і пра
вильно розподілити роботу з організації про
цесу прийняття рішень, намагатися проаналі
зувати можливі помилки в процесі вивчення
змісту моделей управлінських рішень.
Отже, одним з постійно вирішуваних у
сфері управління трудовим колективом завдань
є покриття потреби в персоналі внаслідок плин
ності кадрів, виходу працівників на пенсію і
природних змін. Для грамотної організації ро
боти в цьому напрямі необхідно систематично
проводити аналіз плинності кадрів з причин
звільнення і категорій персоналу, якісного
складу персоналу, вікового складу працівників,
кількості вибуття працівників з поважних при
Передплатний індекс 21847

чин. На основі цієї роботи формується резерв
на заміщення робочих місць і посад працівників
з числа працюючих на підприємстві, здійс
нюється співпраця зі службою зайнятості і
формується резерв кандидатів на заміщення
робочих місць, які звільняються, проводиться
робота щодо залучення працівників із зов
нішніх джерел.
Попри це, іншою типовою ситуацією в
управлінні трудовим колективом є оцінка ре
зультатів праці працівників для нарахування
заробітної плати, доплат, премій, досліджен
ня ставлення працівників до роботи, вивчен
ня результатів упровадження на підприємстві
систем управління ефективністю і якістю
праці.
Досягнуті результати праці порівнюються
зі встановленими показниками. Якщо величи
на перевищення показників достатня, винаго
рода нараховується, якщо ні — винагорода не
нараховується. У тому випадку, коли досяг
нуті показники відповідають плановим, нара
ховується винагорода. Якщо результати робо
ти нижче планових, працівнику може бути
понижена тарифна частина заробітку; з прац
івника може бути стягнений збиток, заподія
ний підприємству; працівник може бути
звільнений за невиконання умов трудового
договору; його кваліфікаційний розряд може
бути знижений у встановленому законодав
ством порядку.
Таким чином, прийняття оптимальних кад
рових рішень має здійснюватися в умовах
мінімального рівня суб'єктивізму і раціональ
ного рівня ризику. Саме здатністю приймати
такі рішення характеризується компетентність
керівників і фахівців, яка в результаті впливає
на ефективність роботи трудового колективу і
його членів.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі аналізу сутності й змісту управ
лінських рішень, існуючих принципів їх прийнят
тя та визначень, окреслено поняття "управлі
нське рішення", що дозволяє чітко виокремити
визначені його особливості. Вважаємо, що мо
делі змісту управлінських рішень можуть вико
ристовуватися при навчанні керівників підприє
мства сучасним формам керівної роботи, озна
йомленні нових працівників зі змістом майбут
ньої трудової діяльності, для впровадження
нововведень у системі управління трудовим
колективом, в оцінці ділових якостей праців
ників і керівників. Визначені методичні підхо
ди щодо розробки і реалізації управлінських

47

АГРОСВІТ № 5, 2018
рішень у сфері управління колективом дозво
лять керівництву підприємств своєчасно і чітко
сформулювати проблему та розробити не
обхідні варіанти її рішення.
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