
Практичне заняття 7 

Тема. Розроблення та прийняття управлінських рішень  

Мета заняття: навчитися обирати правильні управлінські рішення у 

конкретних ситуаціях. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - К.: Академвидав, 2007.-С. 267-

268. 

2. Шегда А.В. Менеджмент. - К.: Знання, 2002. - С. 558 - 

566. 

 

Завдання 1. Процес вироблення раціональних управлінських рішень 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Раціональність управлінських рішень значною мірою залежить від 

технологічного процесу їх підготовки та прийняття. 

Оптимальний варіант процесу вироблення раціональних управлінських 

рішень охоплює такі етапи: 

1. Виникнення ситуації, що потребує прийняття рішення. 

2. Збір та оброблення інформації щодо розроблених методів 

менеджменту. 

3. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених 

методах менеджменту. 

4. Підготовка та оптимізація управлінського рішення, що приймається. 

5. Прийняття управлінського рішення. 

6. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів. 

Кожний етап реалізується через відповідні ланки. 

Необхідно запропоновані ланки (додаток 1) підібрати та вписати до 

кожного етапу процесу вироблення раціональних управлінських рішень. 
 

Завдання 2. Вирішити ситуації 

 

Ситуація 1. Ви – менеджер з маркетингу у фірмі, що випускає 

побутову техніку. За допомогою дорогих досліджень фірма спробувала 

вдосконалити один з товарів, що випускаються, а саме пилосос. Проте, 

пилосос, як і раніше, не іонізує повітря, хоча саме цього результату 

намагалися досягти в результаті досліджень. Тому новий тип пилососа не 

став по-справжньому вдосконаленою новинкою. Ви знаєте, що поява напису 

"Вдосконалена новинка" на упаковці і в рекламі у засобах масової інформації 

істотно підвищить збут цього товару. Яке рішення ви ухвалите – зробите 

такий напис чи ні? Чому? 

 

Ситуація 2. Ви – менеджер торговельного підприємства. У вашу фірму 

прийшла молода здібна жінка, охоча стати торговельним агентом. Рівень її 



кваліфікації значно вищий, ніж у чоловіків, що претендують на цю посаду. 

Але прийом її на роботу неминуче спричинить негативну реакцію з боку 

низки ваших торговельних агентів, адже досі серед них жінок не було, а 

також може роздратувати деяких важливих клієнтів фірми. Чи візьмете ви цю 

жінку на роботу? Чому? 

 

Ситуація 3. В організації ефективної управлінської діяльності у 

торгівлі споживчої кооперації ключову роль відіграє інформаційне 

забезпечення, яке повинне задовольняти потреби кожного працівника у 

необхідній інформації для виконання конкретних посадових обов’язків. 

Інформаційне забезпечення у галузі торгівлі споживчої кооперації включає 

переважно документовану інформацію: директивні, нормативні, інструктивні 

та методичні документи, планові показники, нормативи, дані оперативного, 

статистичного, бухгалтерського обліку, всі види встановленої звітності, 

аналізи господарсько-фінансової діяльності, довідкові матеріали, списки, 

переліки, графіки, листи й інші види документів. Вагоме місце у забезпеченні 

процесу управління в галузі торгівлі, поряд із документально оформленою 

інформацією, посідає також недокументована інформація, яку отримують 

завдяки особистим бесідам і спостереженням.  

1. Пояснити поняття "інформація" та її значення.  

2. Які є види інформації у торгівлі?  

3. Яким вимогам має відповідати інформація?  

4. Яку роль відіграє інформація на різних етапах процесу 

обслуговування? 

 

Ситуація 4. Ви працюєте товарознавцем на гуртівні "ПАККО". 

Назвати види інформації, яка необхідна керівникові підприємства для 

ефективної управлінської діяльності. Ситуація 109. Назвати характерні 

ознаки комунікацій – усної та письмової, визначити їхні переваги та 

недоліки.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

Під інформаційним забезпеченням розуміють процес задоволення 

потреб в інформації, заснований на застосуванні спеціальних засобів і 

методів її одержання, опрацювання, накопичення і надання у зручному для 

використання вигляді. Для підприємств торгівлі інформацію можна умовно 

поділити на вхідну, яка містить усю інформацію, що надходить ззовні, – від 

постачальників, посередників, контактних аудиторій, покупців, та вихідну – 

статистична і бухгалтерська звітність, консультації для споживачів про товар, 

замовлення на постання товару. Комунікація – це процес обміну інформацією 

між двома і більше суб’єктами, якими можуть виступати окремі особи, групи 

людей, організації. Обмін інформацією вбудований в основні види 

управлінської діяльності, тому комунікації ще називають процесом, який 

складається з етапів і стадій. Знання ролі та змісту кожного з етапів 



комунікації дає змогу більш ефективно управляти процесом загалом. 

Розрізняють три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і 

прагматичний. Технічний аспект пов’язують із процесами передачі 

інформації від однієї точки, устаткування чи особи до іншої відповідними 

каналами. Семантичний аспект відображає передачу і прийом інформації, 

включаючи її розуміння одержувачем. Прагматичний аспект включає вплив 

прийнятої інформації на поведінку одержувачів та ефективність 

використання цієї інформації. 
 

Додаток 1 

Найменування ланок процесу підготовки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

1. Оцінювання альтернатив. 

2. Обговорення проекту. 

3. Формування вимог до інформації. 

4. Звіт про виконання рішення. 

5. З'ясування альтернатив. 

6. Вибір оптимального варіанта рішення. 

7. Оцінювання інформації. 

8. Діагноз проблеми. 

9. Організування виконання рішень. 

10. Затвердження рішення. 

11. Виникнення проблеми. 

12. Оформлення рішення і видача розпорядження про його 

виконання. 

13. Оформлення оптимального варіанта. 

14. Збір інформації. 

15. Контроль за виконанням рішення та оцінювання його 

ефективності. 

16. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень. 
 

Зробіть висновки 
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