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Розкрито сутність поняття «господарське рішення». Визначено основні принципи аналізу господарських рішень. Досліджено осно-
вні елементи господарського рішення. Розглянуто основні аспекти прояву господарських рішень, які засвідчують вплив цих рішень на 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку вітчизняної економіки промислові підприємства 
України потерпають від значних фінансово-еконо-
мічних проблем, виріøення яких вимагає нагальної 
розробки нових і вдосконалення вже існуючих форм, 
методів, інструментів і прийомів управління, спря-
мованих на підвищення ефективності виробництва. 
Саме тому особливо актуальним є питання прийняття 
принципово нових обґрунтованих та ефективних гос-
подарських ріøень, які дозволять значно підвищити 
результативність діяльності господарюючої системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням сутності та особливостей прийняття управ-
лінських ріøень займались вітчизняні та зарубіжні 
вчені, а саме: І. Ансофф, О. Віханський, В. Герасим-
чук, Ф. Котлер, М. Портер, З. Шерøньова, А. Тере-
бух, Т. Зубко, А. Шаповалов, А. Куøик, О. Соло-
менко, О. Виноградова, Ю. Герасименко, А. Яковенко 
та ін., проте питання сутності та класифікації госпо-
дарських ріøень не отримало достатнього відобра-
ження в даних працях. Тому існує потреба у подаль-
øих дослідженнях даного питання, та систематизації 
класифікаційних ознак.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
втому, щоб дослідити сутність господарських ріøень 
для з’ясування їх змістового наповнення, а також 
розглянути аспекти прояву господарських ріøень, 
принципи та їх класифікацію.

Виклад основного матеріалу. Кожна людина як у 
своїй професійній діяльності, так і в побуті щодня при-
ймає ріøення. Залежно від своєчасності і раціональності 
таких ріøень формується рівень матеріального стано-
вища і соціального статусу кожної особи. Ріøення віді-
грають виріøальну роль і у господарській діяльності, 
створюючи передумови для отримання майбутнього 
прибутку чи збитку від діяльності, що здійснюється.

Однак однією із ключових проблем теорії управ-
ління ще й досі є те, що вчені по-різному тлумачать 
поняття «ріøення», що залежить від сфери та умов 
їх прийняття [5, с. 1].

Для більø повного аналізу розглянемо, як у нау-
ковій літературі трактується поняття «ріøення» 

різними науковцями. Вітчизняні та зарубіжні вчені 
дають такі визначення поняття «ріøення»: 

– вибір найбільø припустимої альтернативи з 
можливої безлічі варіантів. Ріøення є «продуктом» 
праці менеджера [10, с. 10];

– вибір альтернативи [7, с. 195];
– ріøення – це усвідомлений і вольовий акт особи, 

котрий передбачає вибір між альтернативними варі-
антами можливої поведінки в процесі досягнення 
конкретної цілі [15, c. 15];

– ріøення – це вибір дії, яку необхідно зробити 
людині, коли вона володіє недостатньою інформа-
цією для отримання потрібної відповіді [6, c. 171];

– ріøення означає як процес, так і акт (резуль-
тат) вибору. Ріøення як процес складається з декіль-
кох етапів. [3, с. 8];

– ріøення – це результат розумової діяльності 
людини, що приводить до якого-небудь висновку або 
до необхідних дій, наприклад повна бездіяльність, 
розроблення якої-небудь дії або вибір дії з набору 
альтернатив і його реалізація [12, c. 171].

Виходячи з вищенаведених визначень можна зро-
бити висновок, що найбільø точно сутність поняття 
«ріøення» розкриває В.Р. Кігель [3], оскільки вче-
ний визначає його як процес і результат вибору, 
тоді як більøість вчених розглядають його лиøе як 
результат вибору дії із набору альтернатив. 

Розглядаючи ріøення як реакцію на внутріøні 
зовніøні впливи, які спрямовані на розв’язання про-
блем і максимальне наближення до заданої мети, 
можна вважати, що реалізація цілей будь-якої орга-
нізації забезпечується øляхом прийняття і реаліза-
ції низки господарських ріøень. 

Тому все частіøе у практиці господарювання зустрі-
чається поняття «господарське ріøення», що дозволяє 
виділити серед множини управлінських ріøень ті, які 
націлені на виріøення суто господарських питань.

Характеристика сутності поняття «господарське 
ріøення» ґрунтується, в перøу чергу, на трактуванні 
його визначення, вивченні його видової класифіка-
ції, способів формалізації та реалізації, роль якості та 
ефективності ріøень в процесі господарювання.



90 Серія Економічні науки

Випуск 12. Частина 1. 2015

Сутність господарського ріøення залежить від етапу 
його прийняття чи реалізації. На етапі вибору й ухва-
лення – це процес визначення найкращого з альтерна-
тивних варіантів, на етапі реалізації – результат вибору 
способу впливу на ресурс для виріøення завдання.

Господарське ріøення – це результат аналізу, про-
гнозування, оптимізації економічного обґрунтування 
та вибору альтернативи із сукупності варіантів досяг-
нення конкретної мети підприємства [8, c. 7].

Так, С.М. Клименко [4, с. 8] під господарським 
ріøенням пропонує вважати результат аналізу, про-
гнозування, оптимізації, економічного обґрунту-
вання і вибору альтернативи із сукупності варіантів 
досягнення конкретної мети підприємства.

Проте деякі вітчизняні вчені у своїх роботах 
ототожнюють поняття «господарське ріøення» та 
«управлінське ріøення», визначаючи їх як проду-
маний намір, потреба зробити що-небудь на основі 
усвідомлення і постановки цілей, а також øляхів їх 
досягнення при виріøенні тієї чи інøої проблеми 
[2; 14].

Необхідно відзначити, що і господарські, і управ-
лінські ріøення характеризують такі ознаки як 
наявність мети, можливість вибору єдиної дії з без-
лічі альтернатив (якщо немає альтернативи, то немає 
і вибору, а отже, немає і ріøення) і необхідність від-
повідного вольового акту особи, що приймає ріøення 
щодо його вибору, оскільки вона формує ріøення 
через боротьбу думок і мотивів.

Господарське ріøення є похідним від 
управлінського ріøення, і стосується без-
посередньо господарської діяльності під-
приємства, яка, згідно з Господарським 
Кодексом України, є діяльністю суб’єктів 
господарювання у сфері суспільного вироб-
ництва, яка спрямована на виготовлення 
та реалізацію продукції, виконання робіт 
чи надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність.

Тому, на наøу думку, господарське 
ріøення необхідно тлумачити як еконо-
мічно обґрунтоване ріøення, яке пов’язане 
з діяльністю суб’єктів господарювання у 
сфері виробництва та реалізації продукції 
(виконання робіт, надання послуг), резуль-
тат якого спрямований на досягнення кон-
кретної мети.

Будь-яке господарське ріøення передба-
чає наявність обов’язкових елементів: пред-
мета – що конкретно розглядається; мети і 
причин розробки ріøення, суб’єкта – той, 
хто приймає ріøення та об’єкта – викона-
вець ріøення [1, с. 18] (рис. 1).

Cуб’єкт Об’єкт

рішення                               рішення 

Мета та причини                          Предмет

Елемен-
ти

Рис. 1. Основні елементи  
господарського рішення

Господарські ріøення мають місце в управлінні 
процесами всередині організації, процесами взаємо-
дії організації із зовніøнім середовищем, в безпосе-
редньому управлінні організацією. Сутність госпо-
дарських ріøень проявляється в різних аспектах, 
які засвідчують вплив цих ріøень на економічні, 
організаційні, правові та технологічні інтереси під-
приємства [8, с. 7].

Економічна сутність має прояв у тому, що на роз-
робку та реалізацію будь-якого ріøення необхідні 
фінансові, матеріальні та інøі витрати. Тому кожне 
ріøення має реальну вартість, а його реалізація 
повинна приносити підприємству прямий чи опосе-
редкований прибуток. Помилкове або невірно сприй-
няте підлеглими ріøення може призвести компанію 
до збитків чи до банкрутства.

Організаційна сутність полягає в тому, що для 
розробки та реалізації ріøення підприємство пови-
нно мати: необхідний персонал; документи, які 
регламентують повноваження, права, обов’язки та 
відповідальність працівників й самого підприємства; 
налагоджену систему контролю, а також здійсню-
вати координацію роботи персоналу.

Соціальну сутність закладено в механізмі управ-
ління персоналом задля узгодження їх діяльності 
всередині колективу. 

Правова сутність ріøень полягає у можливості 
здійснення певних заходів в рамках законодавчого 

 
 

Рис. 2. Класифікація господарських рішень
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Рис. 2. Класифікація господарських рішень
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поля (виходячи з положень, представлених в законо-
давчих актах України, міжнародних зобов’язаннях, 
статутних та інøих документів власне підприємства).

Технологічна сутність ріøень проявляється у 
можливості забезпечення персоналу, що здійснює 
розробку та реалізацію ріøень, необхідними техніч-
ними, інформаційними ресурсами.

Сутність та принципи аналізу господарських ріøень 
підпорядковані законам діалектики та пов’язані зі спе-
цифічними принципами аналізу [1, с. 20-21]:

– принцип єдності аналізу та синтезу – намі-
чає розподіл певної проблеми на окремі складові 
елементи з наступним розглядом їх в цілому у 
взаємозв’язку та взаємозалежності; 

– принцип відокремлення ведучої ланки (прин-
цип ранжування проблем) та другорядних проблем 
передбачає постановку цілей та визначення способів 
її досягнення; 

– принцип забезпечення порівнянності варіантів 
аналізу за різними характеристиками виділяє осо-
бливості різних варіантів за обсягом, якістю, стро-
ками виконання тощо; 

– принцип кількісного визначення обумовлює 
особливості кількісного вимірювання; 

– принцип оперативності та своєчасності 
пов’язаний з часовими обмеженнями.

Головне завдання особи, що приймає ріøення 
полягає в проведенні аналізу з забезпеченням мак-
симального співставлення різних за своєю сутністю 
варіантів дій з урахуванням факторів часу, якості 
об’єкту, інфляції, ризику, невизначеності тощо. 
Існують основні правила забезпечення порівняння 
альтернативних варіантів:

– кількість альтернативних варіантів повинна 
бути не менøа двох; формування альтернативних 
варіантів повинно здійснюватися на основі умов 
забезпечення високої якості та ефективності госпо-
дарських ріøень; 

– за базовий варіант ріøення доцільно приймати 
найбільø новий за часом варіант, інøі варіанти при-
вести до базового за допомогою коригуючих коефі-
цієнтів;

– для скорочення часу, підвищення якості 
ріøення та зменøення витрат рекомендується 
øироке застосування сучасних можливостей інфор-
маційних технологій [1, 20-21].

Господарські ріøення досить різноманітні. Кла-
сифікації господарських ріøень за основними класи-
фікаційними ознаками наведено на рис. 2 [8, с. 8-9; 
9, с. 9-10].

Висновок. Отже, господарське ріøення має бути 
оптимальним, ефективним і результативним. Опти-
мальність господарських ріøень — властивість госпо-
дарських ріøень бути найкращим відповідно до кри-
терію (системи критеріїв) оптимальності. Ефективним 
є ріøення, що приводить до потрібних і дієвих резуль-
татів. Результативним можна назвати господарське 
ріøення, реалізація якого забезпечує позитивні 
результати господарської діяльності підприємства.

Крім того, господарське ріøення повинно відпо-
відати діючому законодавству, мати чітку цільову 
спрямованість, не суперечити попереднім ріøенням, 
враховувати можливі негативні наслідки тощо.

На основі проведеного дослідження сутності 
поняття «господарське ріøення» можна зробити 
висновок, що господарські ріøення є результатом 
аналізу, прогнозування, оптимізації економічного 
обґрунтування та вибору альтернативи із сукупності 
варіантів досягнення конкретної мети, які пов’язані 
з діяльністю суб’єктів господарювання у сфері вироб-
ництва та реалізації продукції (виконання робіт, 
надання послуг). Розглянувøи основні елементи та 
аспекти прояву господарських ріøень, систематизо-
вано їх класифікаційні ознаки, що дозволить значно 
підвищити результативність діяльності господарюю-
чої системи.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Балджи М.Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 

ризиків / М.Д. Балджи, В.А. Карпов, А.І. Ковальов та ін.: навч. 
посіб. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с. 

2. Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків / Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева та ін.: 
навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. 

3. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень 
у ринковій економіці / В.Р. Кігель: монографія. – К.: ЦУЛ,  
2003. – 202 с. 

4. Клименко С.М. Обоснование хозяйственных решений и 
оценка рисков / С.Н. Клименко, А.С. Дуброва: учеб. пос. – М.: 
Финансы, 2005. – 252 с. 

5. Кривов’язюк І.В. Процес прийняття господарських рішень 
та його вплив на ефективність діяльності підприємства /  
І.В. Кривов’язюк, А.І. Пахольчук [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962.

6. Мартиненко М.М. Основи менеджменту / Мартиненко М.М.: 
підручник – К.: Каравела, 2005. – 496 с. 

7. Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон; [под общ. ред. 
Л.И. Евенко. – М.: ДЕЛО, 1997.

8. Світлична Т.І. Конспект лекцій з дисципліни «Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму під-
готовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Т.І. Світлична; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 111 c. 

9. Семенова К.Д. Обґрунтування господарських рішень та оці-
нювання ризиків / К.Д. Семенова: навч. посіб. – Одеса: ОНЕУ, 
2013. – 194 с. 

10. Сопільник О.В. Технологія прийняття управлінських рішень / 
О.В. Сопільник: навч. посіб. – Донецьк, 2002. – 108.

11. Стрельникова Л. Процессы принятия решения / Л. Стрельни-
кова // Секретарь-референт. – 2010. – № 5(89). – С. 15-21.

12. Тарабан С.В. Сутність поняття «прийняття управлінських 
рішень» / С.В. Тарабан // Держава та регіони. Серія: Державне 
управління. – 2009. – № 1. – С. 170-174.

13. Теребух А.А. Господарські рішення на машинобудівних під-
приємствах: прийняття, оцінювання та моделювання /  
А.А. Теребух: монографія – Львів: Львівський державний інсти-
тут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорно-
вола, 2010. – 244 с. 

14. Чорноморченко Н.В. Обоснование хозяйственных решений и 
оценка рисков / Н.В. Чорноморченко, И.С. Иванова, Н. При-
ймак: учеб. пос. – Львов: Магнолия-2006, 2010. – 260 с. 


