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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прийняття рішень є найважливішою функ�

цією управління, успішне здійснення якої за�
безпечує досягнення промисловим підприєм�
ством його цілей. Через невміння якісно і раціо�
нально здійснювати цей процес, через відсут�
ність на підприємствах механізму його здійс�
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У статті розглянуто технологію розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень на промисловому
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пропоновано анкетування керівних посад на підприємстві задля підвищення кваліфікації персоналу, формування й
навчання резерву керівних кадрів і здійснення контролю за професійно+психологічною адаптацією знову прийнято+
го персоналу.

Також запропоновано впровадити процесний підхід, за допомогою діаграм Ісікави й Парето, для подальшого
економічного аналізу підприємства, для виявлення причини зниження ефективності роботи необхідно використову+
вати методи статистичного контролю. Розроблено модель процесу управління зі збалансованою системою управлі+
ння, яка дозволить здійснювати перехід від хаотичного управління до збалансованої системи груповою поведінкою,
сприяти створенню сприятливого клімату в колективі, формуванню спрацьованості й ефективності прийняття управ+
лінських рішень менеджерами як вищої, так і середньої ланки, у тому числі за рахунок наявності зворотного зв'язка.

The article describes the technology development, adoption and implementation of managerial decisions in an
industrial plant. Suggestions for improving management of tasks within the management. The proposed survey of senior
positions at the company for staff development, the formation and training of reserve management and monitoring of
professional+psychological adaptation of newly hired staff.

The article also proposed to implement a process approach, by using Ishikawa diagrams and Pareto, for further
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нення, якісної технології, страждає більшість
промислових підприємств України, державних
установ та органів влади.

Необхідно відмітити, що успіх промислово�
го підприємства багато в чому залежить від цьо�
го, а тим більше в Україні, де більшість під�
приємств проходять перші етапи свого розвит�
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ку тому дуже важливо, яку технологію прий�
няття управлінського рішення вони опрацьову�
ють. Саме тому, що процес прийняття управлі�
нських рішень є невід'ємною частиною управл�
інського циклу у функціонуванні будь�якого
промислового підприємства, запропонована
тема статті є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробкою проблеми технології прийняття
управлінських рішень займалися Большаков А.С.,
Михайлов В.И., Єгоричев Д.Н., Лукичева Л.И.,
Євдокименко В.К., Шегда А.В., О'Шоннесі Дж.,
Пітерс Дж., Уотерман А. та багато інших вітчиз�
няних та закордонних вчених. Однак певні ас�
пекти були недостатньо вивчені. Більш деталь�
ного вивчення вимагає проблема комплексно�
го використання методів пізнання, урахування
новітніх досягнень в сфері економіки та нау�
ково�технічного прогресу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз тех�

нології підготовки та прийняття управлінських
рішень на промислових підприємствах та шля�
хи її вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхід�
но вирішити наступні основні задачі:

— розробити анкету для експертної оцінки
ефективності діяльності керівника промисло�
вого підприємства;

— провести аналіз технології прийняття уп�
равлінських рішень на промислових підприєм�
ствах;

— розробити процес управління груповою
поведінкою;

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Технологія розробки, прийняття й реалі�
зації рішень і процедур, здійснення логічних,
аналітичних, інформаційно�пошукових, обчис�
лювальних та інших операцій має передбачати
їх чітку послідовність. У процесі розробки управ�
лінських процедур, встановлюється порядок
здійснення окремих операцій, пов'язаних зі
збиранням, рухом, зберіганням, обробкою, ана�
лізом інформації, забезпеченням нею струк�
турних підрозділів і окремих робочих місць, а
також визначаються інші дії, зумовлені потре�
бою розв'язання господарських завдань.

Опираючись на результати аналізу техно�
логії прийняття управлінських рішень на під�
приємствах Харківського регіону, можна сфор�
мулювати наступні пропозиції по вдосконален�

ню управлінських завдань в рамках менеджмен�
ту.

Необхідно відмітити, що у сучасному еко�
номічному середовищі дуже важливо звертати
увагу на те, хто саме приймає управлінські
рішення на підприємстві. Однак авторитарний
стиль управління має деякі обмеження в цій
області.

Тому необхідно постійно звертати особли�
ву увагу на професійну підготовку персоналу і
ділові якості фахівців, що буде запорукою ус�
пішних економічних результатів. Необхідно та�
кож на підприємстві навчати як продавців, так
і менеджерів середньої ланки навичкам веден�
ня ділових переговорів з покупцями та поста�
чальниками та управлінню конфліктними ситу�
аціями всередині підприємства [1].

У сучасних умовах для ефективного функ�
ціонування підприємства потрібен персонал
особливого типу, орієнтований на максимальні
досягнення в праці, ініціативний і заповзятли�
вий, що бере на себе відповідальність не тільки
за свою долю, але і за долю загальної справи,
який знає свої права і обов'язки, розраховує
передовсім на власні сили. Саме такий праців�
ник прагне до підвищення своєї кваліфікації,
оскільки пов'язує з нею свої можливості в
праці.

Крім того, необхідно проводити роботу з
підвищення кваліфікації персоналу, форму�
вання й навчання резерву керівних кадрів і
здійснення контролю за професійно�психоло�
гічною адаптацією знову прийнятого персона�
лу. Пропонуємо для цього впровадити анке�
тування керівних посад на підприємстві, наве�
дене в таблиці 1. Запропонована анкета
містить 30 факторів, оцінюваних по сьоми�
бальній шкалі.

У зв'язку з тим, що на багатьох підприєм�
ствах ще не впроваджена єдина мережна ком�
п'ютеризація, необхідно об'єднати локальні ме�
режі, зробивши їх доступними для діяльності
менеджерів середньої ланки, які одержать до�
ступ до необхідних даних, що полегшить їхню
діяльність і заощадить робочий час. Завдяки
цьому фахівці одержать доступ до інформації
про збут і кількість продукції, фінансові ре�
зультати підприємства, що допоможе оцінити
ефективність ухвалених рішень [2].

Особливо важливо застосувати груповий
підхід, який використовується при високій
невизначеності в роботі й потребує від учас�
ників великого ступеня співробітництва та
взаємодії при прийнятті управлінських
рішень на промисловому підприємстві та
їхньому контролю.
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Виділено наступні рівні ефективності управ�
лінської діяльності:

30—48 балів — керівник не відповідає вимо�
гам управлінської діяльності;

49—60 балів — керівник має мало підстав
бути корисним даної організації;

61—90 балів — ефективність роботи керів�
ника занадто мала;

91—120 балів — керівник недостатньо ефек�
тивний:

121—150 балів — ефективність керівника ще
недостатня:

151—179 балів — є всі можливості підвищи�
ти свою ефективність;

180—210 балів — ефективний керівник.
Також на промислових підприємствах не�

обхідно розробити заходи в рамках аналізу
ефективності їхньої діяльності.

Так, пропонується впровадити процесний
підхід, за допомогою діаграм Ісікави й Парето,
для подальшого економічного аналізу підприє�
мства, для виявлення причини зниження ефек�
тивності роботи необхідно використовувати
методи статистичного контролю [2].

З метою підвищення ефективності управлі�
ння на промислових підприємствах, розробле�
на модель процесу управління зі збалансова�
ною системою управління, що дозволить
здійснювати перехід від хаотичного управлін�
ня до збалансованої системи груповою поведі�
нкою, сприяти створенню сприятливого кліма�
ту в колективі, формуванню спрацьованості й
ефективності прийняття управлінських рішень
менеджерами як вищої, так і середньої ланки,
у тому числі за рахунок наявності зворотного
зв'язка (рис. 1).

Метою використання моделі процесу управ�
ління груповою поведінкою є спільне управлі�
ння на промисловому підприємстві. Відпові�
дальним підрозділом за процес варто призна�
чити кадрову службу підприємства. У моделі
застосовуються 4 блоки: аналіз поточного ста�
ну, розробка досконалого рішення, реалізація
управлінських рішень, моніторинг та оцінка,
виконання яких здійснюється саме в цій по�
слідовності, не порушуючи ознак домінування.

У випадку, якщо результати ухвалених
рішень на виході останнього блоку не досягнуть

Таблиця 1. Анкета для експертної оцінки ефективності діяльності
керівника промислового підприємства
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поставлених цілей, то за допомогою зворотно�
го зв'язка по входу, що існує в даній моделі,
інформація передається на другий блок, з ура�
хуванням всіх досягнень і прорахунків. Наступ�
ним кроком — спостерігається розробка нової
програми по спільному прийняттю рішень на
підприємстві. Таким чином, в основі розробле�
ної моделі лежить одна із ключових ознак —
постійне поліпшення в області прийняття й
реалізації управлінських рішень [4].

ВИСНОВКИ
Аналіз технології прийняття управлінських

рішень на промислових підприємствах, дозво�
лив сформулювати основні рекомендаційні вис�
новки.

Необхідно відмітити, що між правильно
ухваленим управлінським рішенням та його
впровадженням у діяльність підприємства, з од�
ного боку, і економічним результатом підприє�
мства, з іншого, існують причинні відносини.
Реалізація правильно ухваленого управлінсь�
кого рішення впливає як на якість роботи
підприємства, його економічні результати, так
і на оцінку праці персоналу підприємства та
їхній моральний стан. Задоволення персоналу,
їхня мотивація, залучення до активної діяль�
ності всередині підприємства, прямо впливають
на якість роботи. У цьому випадку демократич�
ний стиль, при його правильному застосуванні,
підвищить ступінь задоволеності персоналу.
Таким чином, більша задоволеність буде завж�
ди вести до підвищення продуктивності праці.
Адже демократичний керівник віддає перевагу
таким механізмам впливу, які апелюють до по�
треб більше високого рівня: потреби в прина�
лежності, більшій меті, автономії, самовира�
женні. Отже, необхідно впровадити на дослід�
жуваному підприємстві демократичний стиль
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Рис. 1. Процес управління груповою поведінкою

Джерело: розроблено на підставі [3].

управління, який дозволить залучати підлеглих
до активної участі в прийнятті рішень і корис�
туватися широкою волею у виконанні постав�
лених завдань.

Це буде сприяти прийняттю правильних
управлінських рішень на промислових підприє�
мствах, дозволить виявити інструментарій під�
вищення ефективності управління на підприє�
мствах.
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