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Основні процедури процесу прийняття рішень можна розділити на наступні основні етапи: 

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. Опишіть сутність моделі колективного прийняття рішень 

 

 

 

Урок 50 

Тема: Обслуговування відвідувачів 

 

Матеріал уроку 

Підбір персоналу — це процес вивчення психологічних і професійних якостей працівника з 

метою встановлення його відповідності до вимог робочого місця і підбору з наявних 

претендентів того, хто найбільше підходить на це робоче місце, з врахуванням його 

кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, здібностей, характеру та інтересів організації. 

Це є досить складний і дорогий процес. Процес підбору здійснюється поетапно. Спочатку 

проводиться попередня співбесіда; заповнення заяв і анкет; співбесіда з менеджером з 

персоналу; тестування, перевірка рекомендації і послужного списку, медичний огляд. За їх 

результатами лінійні керівники або менеджер з персоналу приймають остаточне рішення про 

найм на роботу. При відборі персоналу потрібно керуватись такими принципами: 

 

орієнтація на сильні, а не на слабкі сторони людини і пошук не ідеальних кандидатів, яких у 

природі не існує, а тих, які найбільш підходять для даного робочого місця, посади; 

 

відмова від найму нових працівників незалежно від кваліфікації і особистих якостей, якщо в 

них немає потреби; 

 

забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендентів до вимог, які потрібні для 

даної роботи (освіта, стан, досвід, а інколи й стать, вік, стан здоров'я); 

 

орієнтація на кадри високої кваліфікації, але не вищої, ніж вимагає дане робоче місце; 

 

визначення критеріїв підбору. їх повинно бути небагато, тільки основні — освіта, досвід, 

ділові якості, професіоналізм, тип особистості, фізичні характеристики та потенційні 

можливості. 

 

Всіх кандидатів за мірою придатності ділять на три основні групи: 

 

умовно придатні до даної діяльності; 



 

відносно придатні; 

 

непридатні. 

 

Питання для контролю: 

1. З яких етапів складається процес підбору персоналу? 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 

 


