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У статті розглянуто напрями удосконалення класифікації управлінських рішень у підприємницьких 
структурах. Виділено екстернальні та інтернальні проблеми розвитку підприємницьких структур, до-
ведено, що проблеми розроблення та прийняття управлінських рішень посідають центральне місце в 
ефективності їх функціонування. Досліджено сучасні тенденції розвитку теорії та практики розроблення 
й прийняття управлінських рішень, а також основні сучасні тенденції розвитку підприємництва. Запропо-
новано два додаткових напрями класифікації управлінських рішень. Першим додатковим напрямом класи-
фікації є прийняття управлінських рішень залежно від етапу життєвого циклу підприємницьких структур. 
Другим додатковим напрямом класифікації ми виділили причину виникнення управлінського рішення. Уточ-
нено класифікацію управлінських рішень у підприємницьких структурах.

Ключові слова: управлінські рішення, прийняття управлінських рішень, підприємництво, підприємниць-
кі структури, класифікація.

В статье рассмотрены направления совершенствования классификации управленческих решений 
в предпринимательских структурах. Выделены экстернальные и интернальные проблемы развития 
предпринимательских структур, доказано, что проблемы разработки и принятия управленческих ре-
шений занимают центральное место в эффективности их функционирования. Исследованы совре-
менные тенденции развития теории и практики разработки и принятия управленческих решений, а 
также основные современные тенденции развития предпринимательства. Предложено два дополни-
тельных направления классификации управленческих решений. Первым дополнительным направлением 
классификации является принятие управленческих решений в зависимости от этапа жизненного цикла 
предпринимательских структур. Вторым дополнительным направлением классификации мы выделили 
причину возникновения управленческого решения. Уточнена классификация управленческих решений в 
предпринимательских структурах.

Ключевые слова: управленческие решения, принятие управленческих решений, предприниматель-
ство, предпринимательские структуры, классификация.
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The article considers the directions of improving the classification of management decisions in business struc-
tures. External and internal problems of development of business structures are highlighted, it is proved that the 
problems of development and adoption of managerial decisions occupy a central place in the effectiveness of their 
functioning. Current trends in the development of the theory and practice of developing and making managerial de-
cisions, as well as the main current trends in the development of entrepreneurship, are studied. Having analyzed the 
current trends in the development of entrepreneurship and management decisions, we have identified the following 
similar aspects: in the conditions of increasing volume and complexity of information, the risk of making inefficient 
and irrational management decisions in business structures increases, which indicates the need to create a special 
mechanism for developing and making management decisions in business structures; the development of business 
structures and management decisions is influenced by the globalization of the world market. More and more foreign 
companies are entering the Ukrainian market. In this regard, the areas of development and decision-making for busi-
ness structures are expanding, as well as the question of improving their efficiency is raised; modeling and computer 
technologies are increasingly used in entrepreneurship and management decision theory. Two additional directions 
of classification of management decisions are proposed. The first additional direction of classification: management 
decisions depending on the stage of the life cycle of business structures. The second additional direction of clas-
sification is the reason for the occurrence of a management decision. The classification of management decisions 
in business structures has been clarified. Based on the analysis and generalization of the scientific literature, we 
proposed to improve the scientific approach to the classification of management decisions in business structures.  
It is proved that the improvement of the process of development and decision-making in business structures can be 
the basis for solving their problems of external and internal orientation.

Key words: management decisions, management decision-making, entrepreneurship, business structures, 
classification.

Постановка проблеми. Незважаючи на 
видимі передумови розвитку підприємницьких 
структур у нашій країні, підприємництво стика-
ється з великою кількістю проблем і перешкод. 
Загалом їх можна поділити на екстернальні 
та інтернальні. До проблем екстернального 
характеру належать недосконалість правового 
регулювання та системи оподаткування діяль-
ності підприємницьких структур, складнощі в 
процесі отримання кредитів, проблеми інфра-
структурного забезпечення підприємницьких 
структур. До проблем підприємницьких струк-
тур інтернального характеру можна віднести 
низьку ефективність систем управління під-
приємством, орієнтацію на короткострокові ре- 
зультати, низький рівень знання стану ринку, 
недостатній рівень кваліфікації менеджерів і 
персоналу, відсутність трудової мотивації пра-
цівників, неготовність підприємства до змін 
попиту у споживачів, проблеми розроблення та 
прийняття управлінських рішень.

На наш погляд, проблеми розроблення та 
прийняття управлінських рішень посідають цен-
тральне місце в ефективності функціонування 
підприємницьких структур. Проблеми екстер-
нального та інтернального характеру побічно 
або безпосередньо залежать від управлінських 
рішень у підприємницьких структурах. Саме вдо-
сконалення процесу розроблення та прийняття 
управлінських рішень у підприємницьких струк-
турах зможе стати основою вирішення проблем 
екстернальної та інтернальної спрямованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти прийняття 
управлінських рішень у підприємницьких струк-
турах висвітлені в працях як зарубіжних, так і 
вітчизняних учених. Вагомий внесок у дослі-
дження цього процесу зробили такі вчені, як 

М. Альбер [9], А.М. Асаул [1], С.А. Бурій [2], 
Д.К. Воронков [3], А.Е. Воронкова [4], О.І. Воро-
нов [5], Л.О. Гончарова [6], Н.М. Єршова [7], 
А.А. Зюськін [8], Н.Г. Калюжна [4], О.С. Коваль 
[1], Д.С. Мацеха [2], М. Мескон [9], В.І. Отенко 
[4], Ю.С. Погорєлов [3], В.П. Скрипник [7], 
Ф. Хедоурі [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
численні дослідження, проблема вдосконален- 
ня класифікації управлінських рішень у підпри-
ємницьких структурах залишається однією з 
актуальних під час дослідження сучасних еко-
номічних процесів.

Постановка завдання. Метою статті є вдо-
сконалення класифікації управлінських рішень 
у підприємницьких структурах; з’ясування екс-
тернальних та інтернальних проблем розвитку 
підприємницьких структур; дослідження сучас-
них тенденцій розвитку теорії та практики роз-
роблення й прийняття управлінських рішень, а 
також тенденції розвитку підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розроблення управлінських рішень є 
важливим процесом, що пов’язує основні функ-
ції управління, а саме планування, організацію, 
мотивацію, контроль. Саме рішення, прийняті 
керівниками будь-якої підприємницької струк-
тури, визначають не тільки ефективність її 
діяльності, але й можливість сталого розвитку, 
виживаність на ринку, що швидко змінюється 
[1, с. 30].

Провівши аналіз наукової літератури, ми 
виділили такі сучасні тенденції розвитку теорії 
та практики розроблення й прийняття управлін-
ських рішень:

– змінюється інструментарій формування 
управлінських рішень, більшу увагу приділяють 
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процесам моделювання управлінських рішень 
та зростаючій ролі комп’ютерного моделювання;

– ускладняється процес вироблення й при-
йняття управлінського рішення внаслідок зрос-
тання обсягів інформації та її недостовірності;

– розробляються ефективні управлінські 
технології для вирішення складних управлін-
ських завдань;

– сучасний розвиток поняття «управлінське 
рішення» відбувається в умовах глобалізації сві-
тової економіки; в обстановці глобальних пере-
творень, створення великих інтернаціональних 
корпорацій управлінське рішення як економічна 
категорія стало більшою мірою об’єднувати різні 
рівні управління (глобальний, міждержавний, 
державний, регіональний); процес глобалізації 
економіки висуває абсолютно нові проблеми, 
які не обмежуються ніякими рамками [2, c. 35];

– подальший розвиток отримав підхід кіль-
кісного та якісного вимірювання результатів реа-
лізації прийнятих раніше управлінських рішень, 
отже, підвищується роль оцінки ефективності 
управлінських рішень;

– на сучасному етапі розвитку управлінські 
рішення вже не піддаються суворій система-
тизації, не підкоряються єдиним економічним 
параметрам;

– сучасні управлінські рішення стають більш 
приватними та індивідуальними для кожної кон-
кретної управлінської функції.

Також нами виділено основні сучасні тенден-
ції розвитку підприємництва. Варто відзначити, 
що основні тенденції частково перегукуються з 
основними проблемами підприємництва. Від- 
значимо такі тенденції в галузі управління сучас-
ними підприємницькими структурами:

– все більша увага приділяється викорис-
танню моделей і моделюванню бізнес-процесів 
у підприємницьких структурах [7, c. 64];

– зростає роль створення систем управ-
ління підприємницьких структур, а також їх 
ефективного функціонування;

– підвищується значення управління зрос-
танням фінансово-економічних показників під-
приємницьких структур та їх вартістю;

– зростає значимість інформаційної під-
тримки управління підприємницьких структур.

Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку 
підприємництва та управлінських рішень, ми 
виділили такі схожі аспекти:

– в умовах зростання обсягу й складності 
інформації збільшується ризик прийняття нее-
фективних і нераціональних управлінських рі- 
шень у підприємницьких структурах, що свід-
чить про необхідність створення спеціального 
механізму розроблення й прийняття управлін-
ських рішень у підприємницьких структурах;

– на розвиток підприємницьких структур та 
управлінських рішень впливає глобалізація сві-
тового ринку; все більше зарубіжних компаній 
виходять на ринок України; у зв’язку з цим роз-
ширюються області розроблення та прийняття 

управлінських рішень для підприємницьких 
структур, а також постає питання про підви-
щення їх ефективності;

– у підприємництві та теорії прийняття управ-
лінських рішень все більш активно використову-
ються моделювання та комп’ютерні технології.

Задля уточнення методичних основ тео-
рії прийняття та розроблення управлінських 
рішень вважаємо за доцільне провести класи-
фікацію управлінських рішень у підприємниць-
ких структурах.

Узагальнюючи класифікації управлінських рі- 
шень, наданих у науковій літературі, ми дійшли 
висновку, що автори пропонують безліч видів 
управлінських рішень, а також визначають їх 
ознаки. Більшість науковців виділяє такі критерії, 
за якими класифікуються управлінські рішення: 
масштабність і ступінь впливу на об’єкт; склад 
осіб, що беруть участь у виробленні рішення; 
методи оброблення інформації; характер роз-
роблення та реалізації рішення; критерій раці-
ональності; новизна рішення; критерій твор-
чості; час дії; повторюваність проблеми; спосіб 
оформлення.

При цьому одні й ті ж види управлінських 
рішень описуються різними авторами під різ-
ними ознаками класифікації. Це є свідченням 
того, що з питань класифікації управлінських 
рішень серед науковців немає єдиної думки, 
отже, є необхідним детальне вивчення питання 
класифікації управлінських рішень та уточнення 
класифікації.

На підставі аналізу та узагальнення наукової 
літератури нами було запропоновано вдоскона-
лення наукового підходу до класифікації управ-
лінських рішень у підприємницьких структурах. 
Зупинимось на кожному із запропонованих кри-
теріїв класифікації докладніше.

За суб’єктами, які беруть участь у розро-
бленні управлінських рішень, рішення можуть 
бути індивідуальними, колективними, колегі-
альними та змішаними. Індивідуальні рішення 
приймає безпосередньо керівник підрозділу 
або підприємницької структури. Характер і зміст 
одноосібних рішень визначаються рівнем цен-
тралізації управління в конкретній підприєм-
ницькій структурі.

Колегіальні управлінські рішення виробля-
ються й приймаються групою відповідних керів-
ників (підприємців або керівників різних підроз-
ділів) чи відповідних фахівців.

Колективні рішення приймає весь колек-
тив відділу, під час колективного розроблення 
управлінського рішення враховуються думки 
всіх співробітників по роботі з цією управлін-
ською проблемою.

Змішані управлінські рішення об’єднують 
індивідуальне, колегіальне та колективне роз-
роблення й прийняття управлінських рішень.

За критерієм «джерело виникнення необхід-
ності вирішення» ми частково згодні з А.А. Зюсь-
кіним, який виділяє ситуаційні, ініціативні, за 
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приписом, програмні та сезонні. У нашій кла-
сифікації ми наводимо ті ж види управлін-
ських рішень, за винятком сезонних рішень. Це 
пояснюється тим, що такий вид управлінських 
рішень перегукується з видом ситуаційних 
управлінських рішень, вірніше, є їх безпосеред-
ньою частиною [8, с. 47].

За способом вироблення рішення управлін-
ські рішення можна розділити на алгоритмічні та 
евристичні. Алгоритмічні рішення виробляються 
відповідно до певного налагодженим алгорит-
мом. Прикладом алгоритмічного рішення може 
послужити встановлення посадових вимог до 
співробітника. Найчастіше такі види рішення 
приймаються за вже наявним у підприємницькій 
структурі алгоритмом, який може успішно засто-
совуватися в інших підрозділах.

Евристичні управлінські рішення викону-
ються неформальним шляхом, без наявності 
строгого алгоритму. Такі управлінські рішення 
виробляються часто із застосуванням творчого 
й креативного потенціалу. Прикладом евристич-
ного управлінського рішення у брендингу можна 
вважати розроблення назви бренду.

За характером розроблення й реалізації 
рішення ми частково погодимося з класифіка-
цією Д.К. Воронкова та Ю.С. Погорєлова, які виді-
ляють врівноважені, імпульсивні, інертні, ризико-
вані та обережні управлінські рішення [3, с. 58]. 
Ця класифікація співвідноситься з характером 
особи, яка приймає рішення. Водночас ми вва-
жаємо, що врівноважені управлінські рішення 
перегукуються з обережними управлінськими 
рішеннями, а імпульсивні мають поєднання з 
ризикованим, тобто в певних ситуаціях вони або 
замінюють, або доповнюють один одного, тому 
вважаємо за доцільне за цим напрямом класифі-
кації залишити тільки врівноважені, імпульсивні, 
інертні управлінські рішення.

Наступний критерій має особливий інтерес. 
Цей критерій свого часу був виділений М. Мес-
коном, М. Альбером і Ф. Хедоурі [9]. Вони виді-
лили такі типи рішень: інтуїтивні рішення, 
рішення, засновані на судженнях, раціональні 
рішення. Сучасні автори визначають цей кри-
терій як раціональність [5], а також як рішення, 
засновані на різних типах логіки [4]. Ми вва-
жаємо, що відповідна назва цієї ознаки була 
надана А.А. Зюськіним, це назва «підхід до при-
йняття рішення».

Інтуїтивне рішення – це рішення, прийняте на 
основі власної інтуїції, на основі усвідомлення 
того, що це рішення є правильним у цей момент 
часу. Чисто інтуїтивні рішення – це вибір, зро-
блений на основі відчуття того, що він правиль-
ний [6, с. 25].

Рішення, засновані на судженнях, – це вибір, 
обумовлений знаннями або накопиченим досві-
дом [2, с. 61]. Однак у зв’язку з тим, що нині 
менеджмент використовує науковий підхід, зна-
чення інтуїції для загальної маси управлінців 
різко знижується. Велика частина менеджерів 

зазвичай приймає рішення на основі еконо-
мічних моделей і методів. Тільки обмежений 
контингент менеджерів, переважно з вищого 
рівня управління, приймає рішення, виходячи 
з власної інтуїції, оскільки володіє необхідними 
даними, високою загальною та професійною 
культурою, великим життєвим досвідом.

У раціональних рішеннях не враховується 
минулий досвід. Воно приймається на основі 
раціонального мислення з використанням нау-
кових понять, суджень, сприяє підвищенню 
ймовірності прийняття ефективного рішення в 
ситуації, що склалася.

За методами обґрунтування рішення, тобто 
за допомогою чого рішення доводять та обґрун-
товують, більшість авторів виділяє аналітичні, 
статичні, ігрові та рішення математичного про-
грамування. На наш погляд, у цю класифікацію 
необхідно додати управлінські рішення, обґрун-
товані за допомогою моделювання процесів. 
Моделювання процесів дає змогу підвищити 
якість прийняття управлінських рішень і можли-
вість їх оптимізації.

За рівнем невизначеності інформації рішення 
приймаються в умовах повної визначеності, що 
буває вкрай рідко, неповної визначеності та повної 
невизначеності. Рішення, що приймаються в 
умовах повної визначеності, рідкісні для підпри-
ємницьких структур, вони мають детермінований 
характер. Рішення, що приймаються в умовах 
неповної інформації, мають ймовірнісний харак-
тер. Для обґрунтування таких рішень широко 
застосовуються методи експертних оцінок, моз-
ковий штурм, думка журі, теорія ігор тощо. В умо-
вах повної невизначеності приймаються рішення, 
в яких практично неможливо оцінити ймовірність 
потенційних результатів рішення.

Одним з принципово важливих і значущих 
критеріїв у класифікації управлінських рішень 
має бути критерій оптимальності або ефектив-
ності управлінських рішень. Різними дослідни-
ками цей критерій трактується по-різному, варто 
відзначити, що лише у невеликої кількості авто-
рів він в принципі зустрічається.

Так, Л.В. Божедомова виділяє як критерій 
оптимальності управлінського рішення, так і 
критерій його ефективності. На наш погляд, кри-
терій оптимальності та критерій ефективності 
фактично мають одну й ту ж природу. Оптималь-
ність – це найбільш сприятливий, найкращий 
спосіб економічної поведінки, економічних дій 
[6]. У математичних науках критерій оптималь-
ності описується як характерний показник вирі-
шення завдання, за значенням якого оцінюється 
оптимальність знайденого рішення, тобто макси-
мальне задоволення поставленим вимогам.

Економічна ефективність (ефективність вироб-
ництва) – це співвідношення корисного резуль-
тату та витрат факторів виробничого процесу [8].

Провівши детальний аналіз цих понять, 
можемо зробити висновок про те, що є доціль-
ним використання критерія оптимальності 
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управлінських рішень, на основі чого слід виді-
лити оптимальні (найкращі), прийнятні та нео-
птимальні управлінські рішення. На момент роз-
роблення та прийняття управлінського рішення 
ми можемо з малою часткою ймовірності ствер-
джувати, що це рішення буде ефективним (або 
неефективним), тоді як з більшою ймовірністю 
ми зможемо віднести його до найкращих з усіх 
можливих варіантів на даний момент часу.

Наступною ознакою, яка була нами виді-
лена в класифікації управлінських рішень, є 
ступінь новизни. Цей критерій в тому чи іншому 
вигляді виділяють Л.В. Бірман, Л.М. Айдаров, 
Т.В. Бутова та інші науковці. Ступінь новизни, на 
нашу думку, – це те, наскільки рішення є новим 
і невластивим для розв’язуваної задачі. Вихо-
дячи з цього, ми виділили рутинні та інноваційні 
управлінські рішення.

Також однією з цікавих ознак класифікації 
управлінських рішень є критерій «рівень твор-
чості в рішенні». При цьому типовими рішеннями 
вчені вважають рішення, спрямовані на ліквіда-
цію типових повторюваних проблем у процесі 
управління, а творчі рішення, на їхню думку, 
приймаються для вирішення принципово нових 
та унікальних проблем, не характерних для цієї 
керованої системи [4, c. 35]. О.І. Воронов спрос-
товує цей підхід, вважаючи, що сутність творчих 
рішень полягає не в тому, в яких ситуаціях вони 
виникають, а в самому механізмі прийняття 
рішень. Ми частково згодні з автором. На нашу 
думку, критерій «рівень творчості» визначає, чи 
був використаний творчий (креативний) підхід 
під час підготовки рішення. Виходячи з цього 
критерія, ми виділили стандартні, або типові 
рішення, й творчі (креативні) рішення.

Залежно від кількості критеріїв вибору під 
час розроблення управлінського рішення можна 
виділити однокритеріальні та багатокритері-
альні управлінські рішення.

Далі ми виділили два додаткових напрями 
класифікації управлінських рішень. Першим 
додатковим напрямом класифікації є прийняття 
управлінських рішень залежно від етапу життє-
вого циклу підприємницьких структур. Залежно 
від цього критерія ми виділили управлінські 
рішення на етапі зародження підприємницьких 

структур, виходу на ринок, зростання, зрілості 
та спаду. Доцільність цього критерія визнача-
ється специфічністю цілей управління на кож-
ному етапі життєвого циклу підприємницьких 
структур. Таким чином, ми доповнили класифі-
кацію рішень ще одним класом рішень, а саме 
рішеннями залежно від етапів життєвого циклу 
підприємницьких структур.

Другим додатковим напрямом класифікації 
ми виділили причину виникнення управлінського 
рішення. Залежно від цього напряму ми виділили 
управлінські рішення, в основі яких лежать під-
приємницька проблема, й управлінські рішення, 
в основі яких лежить управлінська мета. На наш 
погляд, ці управлінські рішення мають різну при-
роду освіти та подальшого розроблення при-
йняття. Управлінські рішення, що мають в основі 
підприємницьку проблему, виникають тоді, коли 
перед підприємцем постає проблема, зокрема 
поява на ринку нового конкурента, зниження 
обсягів продажів, тобто підприємець виявля-
ється у вимушеній ситуації прийняття рішення 
по ситуації. Інакше, коли в основі управлінського 
рішення лежить управлінська мета, наприклад 
розширення ринків збуту, розроблення нових 
сегментів, підприємець перебуває в положенні, 
коли він сам ініціює ситуації, в якій йому нале-
жить прийняти управлінське рішення.

Висновки. Провівши аналіз класифікацій 
управлінських рішень різних авторів, ми запро-
понували напрями вдосконалення класифіка-
ції управлінських рішень у підприємницьких 
структурах. Розроблені напрями вдосконалення 
класифікації систематизують та узагальнюють 
накопичений досвід дослідників, виділяючи 
тільки дійсні управлінські рішення, що не повто-
рюються та не дублюють один одного. Таким 
чином, результатами дослідження є:

– виділення проблем екстернального та 
інтернального характеру в підприємницьких 
структурах;

– виявлення основних взаємозв’язків і тен-
денцій сучасного розвитку теорії та практики 
розроблення й прийняття управлінських рішень 
і розвитку підприємництва;

– уточнення класифікації управлінських рі- 
шень у підприємницьких структурах.
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