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професійного досвіду, також важливу роль відіграє креативність, яка багато в 

чому визначає його успішність як фахівця та сприяє особистісному зростанню. 

Якісна реалізація бухгалтером спеціальних професійних завдань та 

професійного зростання неможливі без розвитку креативності. Креативні 

бухгалтери характеризуються вмінням шукати оптимальні та оригінальні шляхи 

вирішення завдань і гнучко підходити до будь-якої ситуації, бажанням 

неформально підходити до виконання обов'язків, щоб оптимізувати роботу. 

Отже, креативність бухгалтера характеризується готовністю змінюватися, 

знаходити оригінальні рішення складних проблем, а також високим 

професіоналізмом, який пов'язаний з особистішим зростанням та відкритістю 

новому досвіду. 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Вивчення управлінських рішень у контексті аналітичного забезпечення 

управління спрямовано на посилення їх обґрунтованості, раціональності, 

комплексності, оптимальності, оперативності та об' єктивності. З цією метою 

445 



здійснюється збір, накопичення, обробка, систематизація та узагальнення 
інформації, яка у вигляді аналітичних показників доводиться до суб'єктів 
управління. Для цього людиною розроблені системи обліку, аналізу та 
контролю, ефективне використання яких забезпечує покращення рівня кореляції 
управлінських рішень з об'єктивними умовами їх прийняття. 

Спробу дослідити управлінські рішення з позиції чинників, які впливають 
на їх прийняття здійснив Д. Дерлоу [1, с. 33]. Він зазначає, що ефективне 
прийняття управлінських рішень базується на балансі трьох елементів: логіки, 
інтуїції, досвіду. Кожен з яких окремо важливий для формулювання висновків. 

Такий підхід потребує подальшого розвитку. Адже прийняття 
управлінських рішень лише на основі інтуїції, досвіду й логіки в умовах 
невизначеності, ризику та динамічних змін у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі є не виправданим. Зазначені вище три елементи є важливими в 
процесі прийняття управлінських рішень, але застосування лише їх обумовлює 
скоріше суб' єктивність даного процесу ніж забезпечення його об' єктивності. 
Покращення рівня останньої досягається шляхом використання аналітичного 
забезпечення. Адже досвід, логіка та інтуїція є результатом процесу пізнання, 
основним елементом якого є аналіз, який і формує аналітичне забезпечення, 
виходячи з існуючої інформаційної бази. Тому наявність аналітичного 
забезпечення щодо конкретної проблеми / ситуації / задачі, на яку направлене 
управлінське рішення, створює умови для зосередження досвіду, логіки та 
інтуїції в необхідному напрямі. 

Відсутність аналітичного забезпечення створює ситуацію, коли 
управлінське рішення обґрунтовується лише рівнем особистих знань, досвіду та 
вмінь управлінця і являє собою суб' єктивний вибір альтернативи із загальної 
множини можливих. Використання ж у процесі прийняття управлінських 
рішень аналітичного забезпечення, по-перше, зменшує кількість альтернативних 
варіантів, на виборі яких зосереджується управлінець, а по-друге, дозволяє 
врахувати реально існуючі можливості, умови та закономірності, що позитивно 
відображається на рівні об' єктивності управлінських рішень [3]. 

Відтак пропонуємо під управлінським рішенням розуміти вольове, 
раціонально виважене, на основі логіки, досвіду, інтуїції та аналітичного 
забезпечення, виявлення позиції однієї особи чи колективу в цілому, у рамках 
наданих їм повноважень і компетенції, щодо вибору із наявних варіантів 
вирішення задачі найоптимальнішого сценарію розвитку керованої системи. 

Таке трактування терміну «управлінське рішення», по-перше, враховує 
основні характеристики, які виділялися вченими в їхніх визначеннях даного 
поняття, а по-друге, пов' язує їх з аналітичним забезпеченням управління, що є 
важливим моментом у контексті покращення ефективності менеджменту. 

Так для забезпечення оптимальності у процесі прийняття управлінських 
рішень необхідно мати інформацію як про наявні альтернативи, так і про 
можливі наслідки їх реалізації. 

Своєчасність управлінських рішень досягається за допомогою постійної та 
системної аналітичної обробки інформації, яка дає можливість оперативно 
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виявляти негативні чи позитивні тенденції в діяльності підприємств, можливі їх 
наслідки та чинники, які на них впливають. 

Дотримання комплексності стає можливим при використанні 
різновекторного спектру інформації, яка у вигляді аналітичних показників 
всебічного характеризує проблему / ситуацію / задачу. 

Наукова обґрунтованість передбачає застосування аналітичного 
інструментарію з метою доведення вірності управлінських рішень. 

Забезпечення об'єктивності реалізується шляхом врахування існуючих 
закономірностей та взаємозв'язків, які не залежать від суб'єкта прийняття 
управлінського рішення. Вони доводяться до управлінця у вигляді аналітичного 
забезпечення. 

Варто відмітити, що чотири з п' яти вимог, на які аналітичне забезпечення 
має прямий вплив, відзначені більшістю науковців як основні. Це дає 
можливість стверджувати, що від них в першу чергу залежить якість 
управлінських рішень. А їх дотримання повинно реалізуватися через 
результативне аналітичне забезпечення управління. 

Вивчення класифікації управлінських рішень дозволило виділити наступні 
ознаки, які мають важливе значення для аналітичного забезпечення управління: 
цілі підприємства, умови прийняття та ймовірність результатів, ступінь 
ефективності, спосіб обґрунтування, альтернативність, об'єкти, часовий 
горизонт, зміст, рівень прийняття, кількість критеріїв відбору [2]. 

Розглядаючи дану класифікацію крізь призму аналітичного забезпечення 
слід відзначити, що для обґрунтування стратегічних управлінських рішень 
необхідне збалансоване вивчення внутрішніх ресурсів підприємств та оцінка 
стану і тенденцій розвитку зовнішніх умов господарювання. Інформаційна база 
аналітичних процедур в такому випадку повинна орієнтуватися на перспективу, 
використовуючи скоріше інформацію про можливі майбутні події, ніж 
ретроспективну інформацію з минулого. Тактичні ж рішення вимагають 
оперативного та своєчасного інформування менеджменту щодо реального стану 
ситуації з метою його покращення. 

У залежності від умов прийняття та ймовірності результатів управлінські 
рішення поділяють на прийняті в умовах ризику, визначеності та 
невизначеності. Відповідно до даної класифікації, перед аналітичним 
забезпеченням управління ставляться різні вимоги. Так, приймаючи 
управлінські рішення в умовах визначеності аналітичне забезпечення повинно 
характеризуватися детермінованістю, тоді, як за умов ризику та невизначеності 
його результативність в значній мірі залежить від вірності оцінки іморівності 
настання тих чи інших подій і наслідків. 

За класифікаційною ознакою ступінь ефективності управлінські рішення 
проділяють на оптимальні та раціональні. Поряд з цим, терміни оптимальні та 
раціональні не є взаємовиключаючими. Адже раціональні управлінські рішення 
можуть бути оптимальними, і навпаки. Виходячи з цього пропонуємо 
класифікувати за вищенаведеною ознакою управлінські рішення на ефективні 
(результативні) та неефективні (не результативні). До ефективних слід віднести 
управлінські рішення, які дозволяють і забезпечують досягнення визначеної 
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мети. Неефективними рішеннями є ті, реалізація яких не призводить до 

вирішення поставленої задачі. 

Дана класифікація має важливе значення для оцінки якості аналітичного 

забезпечення управлінських рішень. Адже, результативність аналітичного 

забезпечення відображається через ефективність управлінських рішень. 

За альтернативністю управлінські рішення поділяють на безальтернативні, 

багатоваріантні та інноваційні. 

З позиції аналітичного забезпечення слід відзначити, що існування 

відносно безальтернативних рішень обумовлюється обґрунтуванням невірності 

інших варіантів рішень, що досягається шляхом відповідного інформаційного 

забезпечення, яке формується за результатами аналітичних процедур. 

По відношенню до об' єктів управлінські рішення поділяють на фінансові, 

виробничі, кадрові тощо. Кожен із зазначених видів рішень потребує різного 

аналітичного забезпечення [3]. 

В залежності від видів управлінських рішень, які виділяються в межах 

сільськогосподарських підприємств, за ознакою «рівні прийняття», 

інформаційна база аналітичного забезпечення буде характеризуватися різним 

рівнем деталізації. 

Відповідно до ознаки кількість критеріїв відбору управлінські рішення 

поділяють на багатокритеріальні та однокритеріальні. Дана класифікація 

визначає необхідний рівень комплексності аналітичного забезпечення 

управлінських рішень. 

Таким чином, у процесі дослідження було також виявлено відсутність 

досить вагомої ознаки класифікації управлінських рішень - за рівнем 

аналітичного забезпечення. Адже аналітичне забезпечення управління відіграє 

дуже важливе значення як для формування самих рішень, так і для дотримання 

вимог, які висуваються до них. Враховуючи це пропонуємо ввести нову 

класифікаційну ознаку - «рівень аналітичного забезпечення», відповідно до якої 

управлінські рішення будуть поділятися на обґрунтовані та необґрунтовані. При 

чому, обґрунтованими є рішення, які спираються на різнобічну інформацію як 

фінансового, так і не фінансового характеру, і реалізація яких забезпечує 

досягнення означеної мети. Необґрунтованими рішеннями є такі - при розробці 

яких використовується недостатньо цілісне інформаційне забезпечення, що 

призводить до неповного виконання управлінських рішень. 
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