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У статті досліджено поняття «розвиток підприємства», виділено чотири основі підходи до його визначен-
ня, розкрито суттєві ознаки розвитку підприємства та запропоновано авторське визначення цього поняття. 
Виділено десять етапів процесу розробки та реалізації управлінських рішень щодо розвитку підприємства та 
сформульовано основні завдання для кожного етапу. 
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Слюсарева Л.А. ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследовано понятие «развитие предприятия», выделены четыре основные подхода к его опред-
елению, раскрыты существенные признаки развития предприятия и предложено авторское определение 
этого понятия. Выделены десять этапов процесса разработки и реализации управленческих решений отно-
сительно развития предприятия и сформулированы основные задания для каждого этапа.

Ключові слова: трансформационные процессы, развитие предприятия, признаки развития, управлен-
ческие решения, процесс принятия решения.

Sliusarieva L.A. FOUNDATIONS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING REGARDING TO ENTERPRISE 
DEVELOPMENT

In the article the concept of «enterprise development» is investigated, four major approaches to its definition are 
allocated, the essential features of enterprise development are revealed and the author's definition of this concept is 
provided. Ten stages of managerial decision-making process regarding to enterprise development are identified and 
main procedures for each stage are formulated.

Keywords: transformation processes, enterprise development, characteristics of development, managerial 
decisions, decision-making process.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні підприємства функціону-
ють в умовах високої динамічності зовніш-
нього середовища, тому для забезпечення 
своєї конкурентоспроможності мусять вияв-
ляти гнучкість, адаптуватися до постійних 
змін у макро-, мезо- та мікросередовищі, а за 
можливості – навіть випереджати такі зміни. 
Тому для вітчизняних підприємств важливим 
є забезпечення розвитку, що потребує розу-
міння його сутності, врахування його пріо-
ритетних напрямів, розроблення та впрова-
дження найбільш ефективних управлінських 
рішень щодо розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття розвитку підприємства та управління 
розвитком знайшли відображення в роботах 
багатьох вітчизняних і закордонних дослідни-
ків, таких як Н. Афанасьєв [1, с. 26], І. Богати-
рьов [2, с. 78], В. Василенко [3, с. 14], Т. Коно 
[4, с. 49], В. Пономаренко [5, с. 22], О. Пушкар 

[6, с. 10], О. Раєвнєва [7, с. 108], О. Юшкевич 
[8, с. 182] та інші. У науковій літературі розгля-
даються особливості інноваційного та сталого 
розвитку підприємства, приділяється увага 
управлінню розвитком на стратегічному рівні. 
Однак відсутність загальноприйнятого визна-
чення поняття «розвиток підприємства» та 
рекомендацій щодо ефективного прийняття 
рішень для його забезпечення спричиняє 
необхідність подальших досліджень у цьому 
напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності поняття «розвиток підприємства» з ура-
хуванням його рівня складності та внутрішньої 
структурованості, виділення його суттєвих 
ознак і формулювання основних завдань для 
кожного з етапів прийняття управлінських 
рішень щодо розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні в економічній науці існу-
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ють різноманітні концепції та моделі розви-
тку. У кожній із них розвиток розглядається з 
різних позицій залежно від загальної системи 
поглядів у певній галузі знань та з акцентом на 
ті чи інші особливості досліджуваного об’єкта. 
Огляд зазначених концепцій розвитку здійсню-
ється в численних наукових працях вчених-
економістів. Однак, незважаючи на тривалість 
і розгалуженість наукового пошуку в сфері роз-
витку, ця категорія залишається дискусійною.

Дослідження розвитку підприємства 
неможливе без знання економічних основ 
функціонування суспільства, особливо таких 
аспектів, як інституціональна економіка, 
макро- та мікроекономіка, економіка підприєм-
ства. Розглядаючи підприємство як систему, 

О. Юшкевич у [8] звертає увагу на необхід-
ність представлення діяльності підприємства 
з позиції сукупності та балансу соціального, 
екологічного, економічного та інституціональ-
ного складників його розвитку. Такий підхід 
відповідає концепції сталого розвитку, сліду-
вання якій в останні 20 років застосовується 
в загальносвітовій практиці управління під-
приємствами. Можна погодитись із позицією 
О. Юшкевича, що «розвиток характеризує 
нелінійний (стрибкоподібний та переривча-
тий) процес нарощування складності під час 
переходу від одного якісного стану до іншого, 
а також зміну його типів» [8, с. 180]. 

Виділяють три основні підходи до розу-
міння розвитку [7, с. 96]: 

Таблиця 1
Визначення поняття «розвиток підприємства»

Автор, джерело Визначення

Н. Афанасьєв, 
В. Рогожин, 

В. Рудика [1, с. 26]

Об’єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, зумовлена як 
фундаментальними законами природи (єдності і боротьби протилежнос-
тей, переходу кількості в якість, розвитку суспільства по спіралі і вгору), 
так і закономірностями функціонування конкретних систем (старіння 
обладнання, накопичення досвіду і знань співробітниками, виснаження 
природних ресурсів), при якому формуються нові властивості системи

І. Богатирьов 
[2, с. 78]

Сукупність змін різної економічної природи, цілеспрямованості, інтен-
сивності, що об’єктивно протікають у соціально-економічній системі під 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, а також приводять до переходу 
і фіксації підприємства в різних організаційно-економічних станах

В. Василенко
[3, с. 14]

Не разові перетворення з метою досягнення «найкращого» (а тому й 
споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється в часі, плин 
якого не завжди відбувається постійно і безперервно, часто йде стриб-
коподібно з подоланням різних за глибиною та охопленням криз

Т. Коно 
[4, с. 49] Зміна умов існування організації в часі

О. Коршунова 
[10, с. 35] 

Процес формування, накопичення та використання стратегічних здат-
ностей з метою забезпечення зовнішньої адаптації та внутрішньої інте-
грації підприємства на ринках праці, капіталу та товарів відповідно до 
встановлених цілей 

В. Пономаренко, 
О. Тридід, 

М. Кизим [5, с. 22]

Процес кількісно-якісних змін у системі, ускладнення структури і складу, 
в результаті чого підвищується її стан дестабілізуючого впливу зовніш-
нього середовища та ефективність функціонування

В. Пономаренко, 
О. Пушкар, 

О. Тридід [6, с. 10]

Виділена в складі підприємства система, в якій об’єднані процеси, що 
ведуть до кількісних та якісних змін у всіх функціональних галузях під-
приємства, а також запускаються механізми самоорганізації оператив-
ного управління розвитком

О. Раєвнєва
[7, с. 108]

Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі і часі, 
який характеризується перманентною зміною глобальних цілей її існу-
вання шляхом формування нової дисипативної структури і переводом її 
в новий атрактор функціонування 

О. Шубравська 
[9, с. 37]

Процес переходу системи з одного стану в інший, що супроводжується 
зміною її якісних і кількісних характеристик

О. Юшкевич
[8, с. 182]

Впорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш диференційо-
ваних або автономних частин цілого, зумовлені його будовою, з метою 
досягнення кращого поєднання елементів структури, що посилює, підвищує 
вихідні показники системи порівняно з показниками попереднього етапу її 
функціонування, тобто сприяє вилученню потенційної енергії в новому стані
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– через вивчення та виділення властивос-
тей систем, що розвиваються; 

– через формування трактувань цієї дефі-
ніції; 

– як порівняльної характеристики об’єкта. 
За першим підходом розвиток є незворот-

ним, спрямованим, закономірним і унікаль-
ним процесом змін відкритої системи у про-
сторі та часі. Другого підходу дотримуються ті 
вчені, які визначають розвиток як процес фор-
мування нової відкритої системи, виражений 
у якісній зміні складу, структури та способу 
функціонування системи, що виявляється у 
кризовій формі і спрямований на досягнення 
цілей підприємства. Інша група вчених розу-
міє розвиток як унікальний процес трансфор-
мації відкритої системи у просторі та часі, що 

характеризується постійною зміною цілей 
його існування шляхом формування нової 
відкритої системи і переводу його в нову тра-
єкторію розвитку. Трактування поняття «роз-
виток підприємства» з позицій різних вчених 
подані в табл. 1.

Узагальнюючи матеріали, подані в табл. 1, 
можна виділити чотири основні підходи до 
визначення сутності розвитку підприємства 
як економічної категорії (рис. 1). 

Виходячи з наведених на рис. 1. підходів 
до трактування сутності поняття «розвиток 
підприємства», пропонується виділити його 
суттєві характерні ознаки (рис. 2).

У результаті здійсненого аналізу визна-
чень поняття «розвиток підприємства», 
виділених підходів до трактування його 
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Рис. 2. Характерні ознаки поняття «розвиток підприємства»

Рис. 1. Підходи до визначення сутності розвитку підприємства
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сутності, а також систематизованих харак-
терних ознак цього поняття пропонується 
поєднати чотири підходи в комплексному 
визначенні цього поняття для врахування 
його багатоаспектності. Розвиток підприєм-
ства є динамічною системою, яка поєднує в 
собі трансформаційні процеси різної еконо-
мічної природи, цілеспрямованості й інтен-
сивності, що спричиняють кількісні, якісні та 
структурні зміни в системі підприємства під 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, в 
результаті чого передбачається отримання 
підприємством низки переваг (нарощування 
потенціалу, підвищення його гнучкості, жит-
тєздатності та адаптивності, зростання 
конкурентоспроможності та інше), а також 
запускаються механізми самоорганізації 
зазначених процесів.

Для забезпечення розвитку підприємства 
важливо своєчасно ідентифікувати наявність 
передумов для його здійснення, правильно 

визначати завдання, розробляти та ефек-
тивно реалізовувати управлінські рішення, 
спрямовані на досягнення його оптимального 
рівня.

Управлінські рішення є засобом здійснення 
управлінського впливу на основі обраної аль-
тернативи з метою ліквідації невідповіднос-
тей між бажаним та наявним станом підпри-
ємства, що передбачає реалізацію конкретної 
програми дій. З іншого боку, управлінські 
рішення є соціально-економічними актами, 
які відображають потреби й інтереси колек-
тиву, окремих соціальних груп та підприєм-
ства загалом. 

Сьогодні в науковій літературі існують різні 
трактування складу та послідовності етапів 
процесу ухвалення управлінських рішень. 
Одні автори більше уваги приділяють ана-
лізу, діагностиці та прогнозуванню розвитку 
проблемної ситуації, інші роблять наголос на 
розробленні та відборі найбільш оптимальної 

Таблиця 2
Основні завдання щодо розвитку підприємства у відповідності 

до етапів процесу ухвалення управлінського рішення
Етап Основні завдання

Ідентифікація передумов 
розвитку

1. Формулювання цілей розвитку
2. Виявлення потенційних можливостей для розвитку підприємства

Аналіз підприємства як 
системи

1. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
2. Дослідження відповідності наявних ресурсів поставленим 
цілям розвитку

Виявлення проблеми 1. Формулювання суті проблеми
2. Декомпозиція проблеми на основні складники

Формулювання критеріїв 
визначення найкращої 
альтернативи розвитку 
підприємства

1. Визначення необхідних та достатніх критеріїв, на основі яких 
буде обиратися найкраща альтернатива управлінського рішення
2. Перевірка узгодженості критеріїв

Генерування альтернатив 
управлінського рішення

1. Застосування стандартизованих та творчих методів пошуку 
альтернатив 

Вибір альтернативи для 
реалізації

1. Зіставлення розроблених альтернатив за раніше відібраними 
критеріями
2. Оцінка переваг/недоліків кожної альтернативи
3. Вибір альтернативи та його обґрунтування

Узгодження рішення 
та ухвалення 
відповідальною особою

1. Узгодження обраної альтернативи рішення
2. Затвердження рішення менеджером вищого рівня управління

Управління процесом 
реалізації рішення

1. Розроблення плану реалізації рішення
2. Визначення відповідальних виконавців, забезпечення їх необ-
хідними ресурсами та координація їхньої діяльності 

Контроль за реалізацією 
управлінського рішення 

1. Зіставлення проміжних результатів реалізації рішення із 
запланованими
2. Запровадження за необхідності коригувальних заходів

Оцінка наслідків 
реалізації рішення

1. Вимірювання результатів реалізації рішення
2. Оцінка ступеня досягнення поставлених цілей розвитку під-
приємства
3. Формування інформаційної бази реалізованих управлінських 
рішень щодо розвитку підприємства
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з альтернатив управлінського рішення, ще 
одна група авторів основну роль в забезпе-
ченні ефективності управлінських рішень на 
підприємстві віддає реалізації вже ухвале-
ного рішення.

На основі аналізу робіт [11; 12; 13; 14; 15 та 
ін.] пропонується виділити десять основних 
етапів розробки та реалізації управлінських 
рішень щодо розвитку підприємства, таких як:

1) ідентифікація передумов розвитку;
2) аналіз підприємства як системи;
3) виявлення проблеми;
4) формулювання критеріїв вибору;
5) генерування альтернативних варіантів 

управлінського рішення;
6) вибір альтернативи для реалізації;
7) узгодження рішення та ухвалення відпо-

відальною особою;
8) управління процесом реалізації рішення;

9) контроль за реалізацією управлінського 
рішення;

10) оцінка наслідків реалізації рішення.
Завдання, які необхідно виконати мене-

джеру для забезпечення розвитку підприємства 
на кожному з етапів процесу прийняття та реа-
лізації управлінських рішень, подані в табл. 2. 

Висновки із цього дослідження. Економіка 
України сьогодні потребує дієвих механізмів 
виходу з кризи та ефективних інструментів 
забезпечення соціально-економічного розви-
тку вітчизняних підприємств. Сформульовані у 
статті етапи розроблення та реалізації управ-
лінських рішень щодо розвитку підприємства 
та виділені основні завдання для кожного з 
етапів покликані забезпечити осіб, які прийма-
ють управлінські рішення на вітчизняних під-
приємствах, теоретичним інструментарієм для 
ефективного здійснення цього процесу. 
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