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Під технологією прийняття управлінських рішень слід розуміти склад та послідовність процедур, 

що призводять до вирішення проблем організації, в комплексі з методами розробки та оптимізації 

альтернатив. 

Для керівника прийняття рішень не є самоціллю. Менеджер повинен бути стурбований не самим 

вибором альтернативи, а роздільною здатністю певної управлінської проблеми. Для вирішення ж 

проблеми дуже часто потрібно не одиничне рішення, а певна послідовність рішень і, головне, їх 

здійснення. 

Розглянемо процес прийняття управлінського рішення. 

ОПР - це особа, яка приймає рішення. Важливо відрізняти ОПР від експертів, які можуть 

залучатися до процесу розробки рішення на різних етапах цього процесу. У багатьох випадках 

рішення приймаються колективно. В якості ОПР при цьому виступає група людей. Їх вплив на 

процес прийняття рішення, інформація, якою вони володіють, нарешті, інтереси, які вони 

переслідують, можуть як збігатися, так і відрізнятися. І тим не менш вони все разом - це групове ОПР. 

В рамках нормативного підходу постає проблема визначення кола осіб, які повинні бути включені 

до складу групового ЛПР, і тих, кого треба залучити як експертів (джерел інформації). 

Тому рішення - его не одномоментний акт, а результат процесу, що розвивається в часі і має певну 

структуру. Виходячи з цього, можна дати таке визначення цього процесу. 

Процес прийняття рішень (ППР) - це циклічна послідовність дій суб'єкта управління, спрямованих 

на вирішення проблем організації і полягають в аналізі ситуації, генерації альтернатив, прийняття 

рішення та організації його виконання. 

Найбільш цілісне і наочне уявлення про процес прийняття рішень дасть схема, що відображає його 

основні стадії і порядок їх проходження 

Розглянемо зміст кожної з основних процедур ППР. 

1. Аналіз ситуації. Аналіз управлінської ситуації вимагає збору та обробки інформації. Цей етап 

виконує функцію сприйняття організацією зовнішнього і внутрішнього середовища. Дані про стан 

основних факторів зовнішнього середовища і стан справ в організації надходять до менеджерам і 

фахівцям, які класифікують, аналізують інформацію і порівнюють реальні значення контрольованих 

параметрів із запланованими або прогнозованими, що, в свою чергу, дозволяє їм виявити проблеми, 

які слід вирішувати. 

2. Ідентифікації проблеми. Перший крок на шляху вирішення проблеми - визначення або діагноз, 

повний і правильний. Кажуть, що правильно сформулювати проблему - значить наполовину 

вирішити її. Існує два погляди на сутність проблеми. Згідно одному з них проблемою вважається 



ситуація, коли поставлені цілі не досягнуті чи існує відхилення від заданого рівня, наприклад, майстер 

може встановити, що продуктивність праці або якість виробів на його ділянці нижче норми. Згідно з 

іншим як проблему можна розглядати також потенційну можливість підвищення ефективності. 

Поєднуючи обидва ці підходу, будемо розуміти під проблемою розбіжність між бажаним і реальним 

станом керованого об'єкта. 

3. Визначення критеріїв вибору. Перш ніж розглядати можливі варіанти вирішення проблеми, що 

виникла, керівникові необхідно визначити показники, за якими буде проводитися порівняння 

альтернатив і вибір найкращої. Наприклад, приймаючи рішення про придбання нового обладнання, 

можна орієнтуватися на критерії ціни, продуктивності, експлуатаційних витрат, ергономічності і т. п., 

а у разі прийняття рішення про прийом на роботу нового співробітника критеріями вибору серед 

кандидатів можуть бути освіта, досвід роботи, вік, особисті якості. 

4. Розробка альтернатив. Наступний етап - розробка набору альтернативних рішень проблеми. В 

ідеалі бажано виявити всі можливі альтернативні шляхи вирішення проблеми, тільки в цьому 

випадку рішення може бути оптимальним. Однак на практиці керівник не має (і не може 

розташовувати такими запасами знань і часу, щоб сформулювати і оцінити кожну можливу 

альтернативу. 

5. Вибір альтернативи. Розроблені можливі варіанти вирішення проблеми необхідно оцінити, 

тобто порівняти переваги і недоліки кожної альтернативи та об'єктивно проаналізувати ймовірні 

результати їх реалізації. Для зіставлення варіантів рішення необхідно мати стандарти або критерії, за 

якими їх можна порівнювати. Такі критерії вибору були встановлені на третьому етапі. З їх 

допомогою і проводиться вибір найкращої альтернативи. 

6. Узгодження рішення. В сучасних системах управління в результаті розподілу праці склалося 

становище, при якому готують, розробляють рішення одні працівники організації, приймають або 

затверджують - інші, а виконують - треті. Саме організація, а не окремий керівник має реагувати на 

виникаючі проблеми. І не один керівник, а всі члени організації повинні прагнути до підвищення 

ефективності її роботи. Тому в групових процесах прийняття рішень досить суттєву роль відіграє 

стадія узгодження. 

7. Управління реалізацією. Для успішної реалізації рішення насамперед необхідно визначити 

комплекс робіт і ресурсів та розподілити їх за виконавцями і термінами, тобто передбачити, хто, де, 

коли і які дії повинен зробити і які для цього необхідні ресурси. Якщо йдеться про досить великі 

рішення, це може вимагати розробки програми реалізації рішення. У ході здійснення цього плану 

керівник повинен стежити за тим, як виконується рішення, надавати у разі необхідності допомогу і 

вносити певні корективи. 

8. Контроль і оцінка результатів. Навіть після того як рішення остаточно введено в дію, процес 

прийняття рішень не може вважатися завершеним, так як необхідно ще переконатися, чи 

виправдовує воно себе. Цієї мети і служить етап контролю, що виконує в даному процесі функцію 

зворотного зв'язку. На цьому етапі проводяться вимірювання і оцінка наслідків рішення або 

зіставлення фактичних результатів з тими, які керівник сподівався отримати. 

 

Питання для контролю: 

1. Назвіть характеристики прийняття рішень 
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4. Розробка задуму товару і його перевірка. Відібрані на попередньому етапі 
ідеї трансформують у задуми товарів. 

Задум товару – ідея, виражена у доступних і зрозумілих для споживачів понят- 

тях. 

Згадана вище ідея може бути трансформованою у такі задуми: 

 настільна лампа, що економить 50 % електроенергії; 

 освітлювальний елемент, який економить 60 % електроенергії при тій самій 
освітлювальній здатності і який можна вкручувати у стандартні патрони для 
звичайних електроламп. 

При розробці задуму товару його слід представляти (Котлер, 1995) на трьох рівнях 

Альтернативні задуми товару слід оцінити і вибрати кращий. Це передбачає апро-
бацію задуму на потенційних споживачах, наприклад шляхом їх опитування відносно 
задуму товару: чи зрозумілий задум, як вони його оцінюють, у чому вони вбачають 
ви-годи його споживання тощо? Відповіді споживачів допомагають визначити, якому 
із задумів слід віддати перевагу, і в той же час формують в опитуваних образ 
товару – 

+уявлення, що склалося у споживачів про реальний чи потенційний товар. 

 

Розробка задуму товару. Припустимо, автомобілебудівник знайшов шлях створення 
електромобіля, що може пересуватися зі швидкістю до 80 кілометрів на годину і 
проходити 200 кілометрів до чергової підзарядки. По оцінці цього виробника, 
експлуатаційні витрати електромобіля будуть приблизно в 5 разів нижче, ніж у 
звичайної машини. Це ідея товару. Однак споживачі товарних ідей не купують. Вони 
купують задум товару. Завдання діяча ринку - проробити ідею до стадії задумів, 
оцінити порівняльну привабливість ряду задумів і вибрати кращий з них. 
Серед товарних задумів електромобіля можуть бути наступні: 
1. Недорогий міні-автомобіль, призначений для використання в якості другого 
сімейного автомобіля для поїздок господині за покупками в прилеглі магазини. Це 
автомобіль, ідеально пристосований для завантаження покупок, в нього легко сідати. 
2. Недорогий міні-автомобіль у розрахунку на свідомого споживача, якого цікавить 
засіб пересування з невисокими витратами на паливо і низкою ступенем 
забруднення навколишнього середовища, 
Перевірка задуму товару. Перевірка задуму передбачає випробування його на 



відповідній групі цільових споживачів, яким представляють пророблені варіанти всіх 
задумів. 

 От результати пророблення першого задуму: 
Економічний прогулянковий електромобіль класу «міні» на двох осіб. Чудово 
підходить для поїздок за покупками і візитів до друзів. Обходиться в експлуатації 
уп'ятеро дешевше аналогічних автомобілів з бензиновим двигуном. Ціна - 2 тис. Дол. 
Споживача просять висловити свою точку зору на цей задум, пропонуючи відповісти 
на наступні питання: 
1. Чи зрозумілий вам задум електромобіля? 
2. У чому ви бачите явні вигоди електромобіля? 
3. Чи достовірні, на вашу думку, твердження про електромобіль? 
4. зможе електромобіль задовольнити вашу насущний нестаток? 
5. Яким чином можна було б поліпшити властивості електромобіля? 
6. Хто буде брати участь в ухваленні рішення про покупку? 
7. Хто буде користатися електромобілем? 
8. Якою має бути ціна електромобіля? 
9. Зволіли б ви електромобіль звичайному автомобілю і для чого? 
10. Купили б ви електромобіль? (Так; ймовірно, так; ймовірно, немає, нема.) 
Відповіді споживачів допоможуть фірмі визначити, який варіант задуму володіє 
найбільш привабливою силою. Припустимо, що на останнє запитання про намір 
зробити покупку 10% споживачів відповіли «так» і ще 5% - «ймовірно, так». Фірма 
співвідносить ці цифри із загальною чисельністю представників конкретної цільової 
групи і розраховує обсяг збуту. Розрахункові величини будуть орієнтованими, 
оскільки люди не завжди запроваджують у життя висловлювані наміри. 

 

Завдання, вправи 

1. розробіть ідею власного товару чи послуги 

 
 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 
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