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Вступ. Для забезпечення ефективного управління 

діяльністю підприємств сфери зв’язку вирішальне зна-
чення мають знання та вміння ведення діяльності на 
новітньому технологічному та менеджерському рівні з 
високою продуктивністю праці, наданням високоякіс-
них послуг для забезпечення власної надійної ніші на 
внутрішніх та зовнішніх ринках. Вдосконалення уп-
равління на всіх рівнях є величезним резервом підви-
щення ефективності діяльності підприємств, а якість 
управління у кінцевому рахунку визначається прийня-
тими оперативними, плановими та організаційними 
рішеннями. Саме рішення є «продуктом» управлінсь-
кої праці. Оскільки будь-яке рішення спрямоване на 
подолання проблемної ситуації, яка виникає в діяль-
ності підприємств сфери зв’язку, саме його вчасне 
прийняття та реалізація забезпечить стале функціону-
вання і розвиток підприємств даної сфери. Постійне 
покращення цього процесу прийняття управлінських 
рішень сприятиме підвищенню якості управлінської 
діяльності та ефективності підприємств у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато- 
значність поняття «рішення» слід враховувати і при 
визначенні категорії «управлінське рішення». Управ- 
лінське рішення — це найважливіший елемент управ-
ління будь-якого керівника, тому багато вчених при-
діляли цьому питанню значне місце у своїх наукових 
працях [1]. 

На думку О. Кузьміна, управлінське рішення — 
це результат альтернативної формалізації економіч-
них, технологічних, адміністративних, соціально-пси-
хологічних методів менеджменту, на основі якого ке-
руюча система організації безпосередньо впливає на 
керовану [10].  

М. Виноградський і А. Виноградська вважають, 
що управлінське рішення — це підсумок попередньо 
обдуманої мети та засобів її досягнення [4].  

На думку Д. Дерлоу, рішення — це пункт, у якому 
вибір робиться між альтернативами й, як правило,  
можливостями, що конкурують [6]. Наявність можли-
вості вибору між альтернативами в процесі прийняття 
рішення, на наш погляд, безперечна, однак конкуру-
ючі можливості є несистематичними і мають імовір- 
нісний характер. 

Н. Мала й І. Проник наполягають, що «управ- 
лінське рішення, як і будь-яке рішення, є результатом 
розумово-психологічної, творчої діяльності керівника, 
продуктом управлінської праці, а його прийняття — це 
процес, котрий зумовлює появу цього продукту» [14].  

Категорія управлінське рішення має багатоаспект-
ний зміст. У широкому смислі термін управлінське рі- 

шення можна розуміти як концентрований вираз про-
цесу управління на його заключній стадії, як команду, 
що надходить від управляючої підсистеми до керова-
ної і підлягає виконанню. Управлінське рішення має 
соціально-економічну природу. Воно зв'язано з діяль-
ністю людини, яка керує іншими людьми і викорис-
товує при цьому всі свої здібності, вміння, знання та 
навички. Разом з тим, деякі теоретико-методичні та 
практичні аспекти розробки та прийняття управлінсь-
ких рішень підприємств зв’язку залишаються фраг- 
ментарно дослідженими. Тому для побудови цілісного 
процесу розробки та прийняття управлінських рішень 
підприємств зв’язку потребує подальших досліджень 
даних питань. 

Метою статті є узагальнити теоретичні основи  
розробки та прийняття управлінських рішень підпри-
ємств зв’язку та обґрунтування практичних рекомен-
дацій щодо її модернізації, з урахуванням особливос-
тей стратегічного планування та психологічних аспек-
тів цього процесу. Систематизувати практичні здо- 
бутки процесу розробки та прийняття управлінських 
рішень з урахуванням особливостей діяльності підпри-
ємств зв’язку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до Закону України «Про зв’язок» підприєм- 
ство зв'язку — підприємство, що здійснює свою госпо-
дарську діяльність для забезпечення функціонування 
засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання по-
слуг зв'язку або в установленому законодавством Ук-
раїни порядку надає послуги зв'язку [11]. 

Основними принципами діяльності підприємств 
зв'язку є: [11] 

1) доступ споживачів до загальнодоступних по- 
слуг зв’язку, які необхідні їм для задоволення власних 
потреб, участі в політичному, економічному та гро-
мадському житті; 

2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомуніка-
ційних мереж для забезпечення можливості зв'язку 
між споживачами всіх мереж;  

3) забезпечення сталості телекомунікаційних ме-
реж і управління цими мережами з урахуванням їх  
технологічних особливостей на основі єдиних стан- 
дартів, норм та правил;  

4) державна підтримка розвитку вітчизняного ви-
робництва технічних засобів зв’язку;  

5) заохочення конкуренції в інтересах споживачів 
послуг зв’язку;  

6) збільшення обсягів послуг зв’язку, їх переліку 
та утворення нових робочих місць;  
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7) впровадження світових досягнень у сфері
зв’язку, залучення, використання вітчизняних та іно-
земних матеріальних і фінансових ресурсів, новітніх 
технологій, управлінського досвіду;  

8) сприяння розширенню міжнародного співро-
бітництва у сфері зв’язку та розвитку глобальної теле-
комунікаційної мережі;  

9) забезпечення доступу споживачів до інформа-
ції про порядок отримання та якість послуг зв’язку;  

10) ефективність, прозорість регулювання у сфері
зв’язку. 

Для визначення напрямів та шляхів подальшого 
розвитку підприємств зв'язку важливо враховувати їх 
особливості, які впливають на виробництво та спожи-
вання їх послуг, та певною мірою визначають їх влас-
тивості. Однією з особливостей підприємств зв'язку, 
яка впливає на підприємства є створення сприятливих 
умов діяльності у сфері зв’язку з урахуванням особли-
востей технологій та ринку зв’язку економічної діяль-
ності підприємств зв'язку та експлуатацію засобів та 
систем зв'язку. Споживчою вартістю кінцевого резуль-
тату діяльності підприємств зв'язку є корисний ефект, 
який отримується у процесі передавання інформації. 

Наслідком цієї особливості є: 
— невідокремленість процесу виробництва від 

процесу споживання; 
— участь споживача у виробничому процесі; 
— незначна частка матеріальних витрат у загаль-

ній сумі виробничих витрат (3-5%), внаслідок прак- 
тичної відсутності витрат на сировину та матеріали, а 
також відсутності потреби у великих складських при-
міщеннях для зберігання сировини та готової продук-
ції; 

— специфічні вимоги до якості послуг; 
— нерівномірність надходження навантаження 

(вимог на надання послуг зв'язку) з боку населення та 
підприємств на протязі року, місяця, тижня, доби; 

— одночасне виконання підприємствами зв'язку 
функцій виробництва та реалізації послуг. 

Розкриємо ці особливості дещо докладніше. Од-
нією з особливостей діяльності підприємств зв'язку є 
невідокремленість у часі процесів виробництва і спо-
живання послуг. Особливо чітко це простежується у 
підприємствах телефонного зв’язку, де сам процес пе-
редавання телефонного повідомлення (інформації)  
і процес виробництва відбувається за участю спожи-
вача і без нього неможливий. Звідси випливають спе-
цифічні вимоги до діяльності підприємств зв'язку, яка 
повинна забезпечувати максимальне наближення за-
собів зв’язку до споживачів, збільшення щільності ме-
режі пунктів зв’язку. 

Тісно пов’язана з попередньою наступна особли-
вість діяльності підприємств зв'язку, яка полягає у 
тому, що процес передавання інформації завжди є 
двобічним, оскільки відбувається між відправником  
і одержувачем інформації. Оскільки необхідність у пе-
редаванні інформації може виникнути між абонен-
тами, які знаходяться в будь-яких точках країни чи 
світу, це потребує створення надійної, стійкої, розви-
неної мережі зв’язку, що поєднує всі населені пункти 
між собою. 

Вимоги наведених вище особливостей діяльності 
підприємств зв'язку привели до того, що їх розміщено 
на території країни так, що вони обхвачують прак- 
тично усі населені пункти і створюють єдину мережу 
зв’язку країни. Ця мережа складається з різноманітних 

лінійних і станційних споруд, поєднаних між собою 
лініями і каналами, які взаємодіючи, забезпечують 
двобічний процес передавання інформації. При цьому, 
в залежності від характеру інформації, що передається, 
схеми побудови мережі зв’язку, технології вироб- 
ництва у створенні кінцевої послуги можуть приймати 
два, три і більш операторів, які до того ж можуть мати 
різну відомчу приналежність. Тобто, як правило, під-
приємства зв’язку, що беруть участь у процесі переда-
вання інформації, не завжди є єдиним виробником 
цієї послуги. 

Специфіка діяльності підприємств зв'язку, яка 
полягає у тому, що виробничий процес не закінчу-
ється в межах одного підприємства, а в створенні кін-
цевої послуги приймають участь декілька організа-
ційно та фінансово відокремлених підприємств  
зв'язку, які виконують різні технологічні операції в 
процесі надання послуги користувачам, потребує чітко 
організованої системи взаємодії усіх учасників про-
цесу виробництва послуг зв’язку. З техніко-техноло- 
гічної точки зору ця особливість підприємств зв'язку 
потребує єдності побудови мережі зв’язку, наявності 
ефективного техніко-технологічного механізму вико-
ристання сполученого обладнання, дотримання єди-
них правил технічної експлуатації тощо. З економічної 
точки зору — наявності умов для справедливого еко-
номічного партнерства операторів, що взаємодіють у 
процесі надання послуг, яке забезпечує їхні комер-
ційні інтереси в умовах ринкових відносин. Ці умови 
повинен створювати господарський механізм управ-
ління підприємствами зв'язку. 

Невідокремленість у часі процесів виробництва  
і споживання послуг призводить до того, що послуги 
незадовільної якості, які є наслідком певних порушень 
у роботі підприємства, не можуть бути усунені у про-
цесі поточного контролю якості, та обов’язково при-
йдуть до споживача. Одночасно, невідповідність яко-
сті послуг вимогам може не тільки лишити послугу її 
корисності, але й спричинити шкоду, яка за своїми 
наслідками може значно перевищити вартість самої 
послуги. Тому саме забезпеченню високої якості по- 
слуг підпорядкована більшість заходів у сфері розвитку 
підприємств зв'язку, уся система їх експлуатаційної та 
економічної роботи. Нерівномірність надходження ви-
мог на надання послуг зв'язку від населення та під- 
приємств на протязі року, місяця, тижня, доби, з од-
ного боку, та нормовані вимоги до якості послуг при-
зводять до необхідності створення певних резервів ви-
робничих потужностей підприємств зв'язку, розрахо-
ваних на обслуговування споживачів [19-20] у періоди 
найбільшого навантаження. У періоди спаду наванта-
ження ці виробничі потужності не застосовуються, що 
знижує ефективність їх використання та, як наслідок, 
знижує економічну ефективність діяльності підпри-
ємств зв'язку. Ці обставини потребують спеціальних 
організаційно-технічних заходів з боку підприємств 
зв'язку, з метою усунення негативних для них наслід-
ків нерівномірності надходження вимог на надання 
послуг зв'язку. 

Одночасне виконання підприємствами зв'язку 
функцій виробництва та реалізації послуг призводить 
до появи та використання, двох понять відносно кін-
цевого результату діяльності підприємств зв'язку — 
продукція та послуга, як два боки однієї медалі. З боку 
підприємства кінцевий результат його діяльності роз- 
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глядається як продукція, а з боку споживача — по- 
слуга. 

З урахуванням особливостей діяльності підпри-
ємств зв'язку можна виділити наступні основні влас-
тивості послуг зв'язку як кінцевого результату їх функ-
ціонування: 

— невідчутність — послугу неможливо побачити, 
спробувати, почути до часу її отримання; 

— невідокремленість від джерела — послуга не- 
відокремлена від свого джерела, чи то людина, чи ма-
шина, в той час як товар у матеріальному вигляді існує 
незалежно від присутності або відсутності його дже-
рела; 

— несхоронність — послугу не можливо зберігати; 
— мінливість якості — якість послуг коливається 

у великих межах. 
Управління підприємством повинно здійснюва-

тися так, щоб всі зміни, що відбуваються на підпри-
ємстві, в його технологічному комплексі, виробничій, 
інноваційній, організаційній і управлінській діяльно-
сті дозволяли зберігати і покращувати рентабельність 
і стабільність, а також інші характеристики, які відпо-
відають його розвитку [3]. Саме такий підхід до управ-
ління підприємством найбільше відповідає особливо-
стям діяльності підприємств галузі зв’язку. 

Для діяльності підприємств зв’язку важливою є 
ефективна діяльність, про що свідчить рівень її рента-
бельності та прибутковості. Основою підвищення при-
бутковості підприємств є розробка, прийняття та реа-
лізація раціональних управлінських рішень. Для підго-
товки таких рішень доцільно використовувати відпо-
відні методи та способи, враховуючи особливості та 
умови діяльності, наявність інформації, потреби під- 
приємства. Саме ці ознаки визначають зміни у техно-
логії прийняття управлінських рішень для підприємств 
зв’язку. 

Так, в умовах визначеності, коли існує велика  
кількість достовірної інформації про стан діяльності  
і можна передбачити подальший розвиток діяльності 
того чи іншого підприємства, слід використовувати 
такі методи розробки та обґрунтування рішень, які 
враховують велику кількість факторів впливу на ви- 
робництво і вимагають достатній обсяг інформації про 
стан діяльності підприємства. До таких методів нале-
жать методи математичного програмування, статис- 
тичні методи та методи прогнозування. 

Але умови, в яких функціонують підприємства 
зв’язку, не можна назвати умовами визначеності. Це 
умови ризику, а в окремих випадках, і умови невизна-
ченості. Відсутня необхідна, достовірна та своєчасна 
інформація, неможливо передбачити розвиток подій 
не тільки на рівні окремого підприємства, а й на рівні 
галузі, а, отже, не можна застосовувати кількісні ме-
тоди і робити точні розрахунки, приймаючи ті чи інші 
рішення. 

У таких умовах дуже складно розробити вива-
жене, обґрунтоване рішення, що і може бути причи-
ною негативних наслідків діяльності. Тому постає пи-
тання, яким чином поєднати існуючі методи розробки 
рішень, щоб прийняти раціональне рішення в сучас-
них умовах. 

В умовах ризику та невизначеності доцільно за-
стосовувати методи стохастичного моделювання. Але 
для цього необхідні спеціальні знання, якими, як пра-
вило, не володіють спеціалісти підприємств зв’язку.  
Це є основною причиною неможливості використання 

складних математичних методів та моделей. Тому не-
обхідно застосовувати простіші методи, які б не вима-
гали додаткових знань, були зручні у використанні  
і давали можливість розробляти раціональні рішення.  

Найкращий метод, який може використовуватися 
в умовах ризику та невизначеності для розробки 
управлінських рішень, є системний аналіз, який пе-
редбачає синтез ідей і принципів теорії управління 
підприємством. Цей метод дає можливість розв’язу-
вати задачі, поєднуючи кількісні та евристичні методи 
прийняття управлінських рішень. Таке поєднання до-
зволяє спочатку зробити якісну характеристику про-
блеми, а потім за допомогою відповідних кількісних 
методів провести аналіз і прийняти рішення. З іншого 
боку, системний аналіз створює умови для системати-
зації наявних фактичних даних, тим самим забезпечу-
ючи керівника необхідною інформацією, якої, як пра-
вило, недостатньо для вирішення певної проблеми. 
При системному дослідженні можна поєднувати будь-
які методи. Це залежить від ситуації, людини, яка  
проводить аналіз, її знань, умінь, технічного та ін- 
формаційного забезпечення і умов діяльності. 

До того ж сама технологія прийняття управлінсь-
ких рішень також має свої особливості для підпри-
ємств зв’язку. Отже, процес розробки та прийняття 
управлінського рішення у підприємстві зв’язку вклю-
чає такі етапи [18]:  

1) аналіз ситуації;  
2) виявлення і формулювання проблем;  
3) групування проблем за їх характером і термі-

новістю;  
4) вибір альтернатив, та їх оцінка;  
5) вибір рішення;  
6) розробка плану реалізації рішення; 
7) порівняння практичних результатів здійснення 

рішення з теоретичними прогнозами. 
Окрім процесу розробки стандартних рішень у 

підприємствах зв’язку виділяють ще і процеси прий-
няття бінарних та багатокритеріальних управлінських 
рішень. У бінарному рішенні подаються дві альтерна-
тиви, які є діаметрально протилежними. Як правило, 
це конкуруючі за своїм характером альтернативи, які 
примушують до вибору «так/ні», «або/або». Ці рі-
шення відрізняються високим ступенем невизначено-
сті, що пов’язана з ними. Бінарні рішення відобража-
ють неприродній стан речей. Ця неприродність нази-
вається обмеженнями, що накладаються на вибір [15]. 

Існують причини виникнення бінарних рішень: 
1) перекладання прийняття рішень вищим керів-

никам. Підлеглі або інші особи, що бажають вплинути 
на рішення, дуже часто подають його для розгляду в 
бінарній формі. Така спроба спрямована на те, щоб 
примусити до вибору, який відповідає їх інтересам; 

2) поверхневий аналіз проблеми;  
3) нестача часу для розробки оптимального рі-

шення; 
4) оправданість бінарних рішень в окремих ви- 

падках. 
Бінарні рішення відрізняються від інших типів рі-

шень тим, що вони накладають жорсткі обмеження на 
ситуацію прийняття рішення. Протиставлення, що ви-
кликається безпосередньо природою альтернатив, 
може сприяти необ’єктивності та невірності даних. У 
будь-якому випадку керівник або колегіальний орган 
повинен прагнути змінити тип рішення з бінарного на 
стандартний. У випадку, коли бінарна постановка не- 
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обхідна, то вибір можна зробити за допомогою на- 
ступних кроків:  

1) постановка мети рішення;
2) вивчення потенційних результатів після прий-

няття та реалізації рішення;  
3) виявлення критеріїв оцінки рішення;
4) розподіл критеріїв і поєднання альтернатив;
5) визначення обмежень і їх характеру;
6) виявлення і оцінка ризику, визначення ймо-

вірності й серйозності виникнення ризику при прий-
нятті того чи іншого рішення. 

При прийнятті багатокритеріальних рішень вико-
ристовують той же метод оцінки альтернатив за бажа-
ними критеріями, що й у випадку прийняття стан- 
дартного рішення. Найбільш важлива характеристика 
одержує найвищу оцінку, а інші критерії ранжуються 
відповідно до неї. Необхідно оцінити кожну альтерна-
тиву індивідуально і порівняти її не з іншими альтер-
нативами, а з деяким ідеальним зразком. Для цього 
існують оцінки за всіма критеріями (див. таблицю). 

Таблиця 
Процес прийняття багатокритеріального рішення 

Крок 1. Постановка цілі рішення

Крок 2. 
Встановлення кри-
терій рішення 

Крок 3.
Розподіл критеріїв 

Кроки 4 і 5.  
Розробка і прийняття альтернатив 

Обмеження Альтерна-
тива 

Обме-
ження 

Так Ні

Бажані характеристики Оцінка, 
бали 

Бажані характеристики Бали

Підсумкова оцінка. Ідеаль-
ний бал (підсумкова 

 оцінка). Мінімальний бал 

Бал альтернативи. 
Мінімальний бал 

Кроки 6 і 7. Виявлення і оцінка ризику

Альтернативи 
Якщо 
Тоді 
Якщо 
Тоді 

Ймовірність

Відповідно до цього наведемо процес розробки та 
прийняття управлінських рішень для підприємств 
зв’язку (див. рисунок). 

Аналіз зовнішнього середовища разом з аналізом 
внутрішнього середовища забезпечує збір необхідної 
інформації про ситуацію та можливі проблеми, для по-
долання яких потрібно здійснювати розробку та прий-
няття управлінських рішень. Для того, щоб найбільш 
ефективно здійснити такий аналіз доцільно викорис-
товувати такі методи, як SWOT-аналіз, який дає мож-
ливість не тільки зібрати необхідну інформацію в до-
статній кількості, а й оцінити її та ситуацію як в сере-
дині підприємства, так і за його межами. 

На основі отриманої і проаналізованої інформації 
здійснюється виявлення проблеми, після чого форму-
ються критерії та обмеження, які сприяють прийняттю 
саме раціональних рішень. 

Далі за допомогою відповідних методів, які від-
повідають конкретним умовам діяльності здійсню-
ється розробка ряду рішень, а потім за допомогою 
критеріїв оцінки вибирається найкраще для даної си-
туації. Слід зауважити, це не обов’язково буде опти-
мальне рішення, але воно буде найбільш раціональне 
для конкретних умов діяльності. Після чого відбува-
ється оцінка наслідків його реалізації, а саме, як воно 
вплинуло на ситуації в середині підприємства, зо- 
крема, його прибутковість, рентабельність, продук- 
тивність праці його працівників, інноваційну ефек- 
тивність, так і на ситуацію за межам підприємства, в 
тому числі ринок послуг, цінову політику на ринку, 
залучення споживачів [21], споживчий попит на по- 
слуги тощо. 

Також важливу роль у діяльності підприємств 
зв’язку відіграють різні види ефекту. 

У науковій літературі зустрічаються різні точки 
зору щодо видів ефектів [12]: економічний, науково-
технологічний, соціальний, фінансовий, податковий, 
маркетинговий, ресурсний, екологічний, регіональний 
та етнічно-культурний. Однак основними для підпри-
ємства зв’язку, з огляду на технологічні особливості 
[22], є технічний, ресурсний, економічний та соціа-
льно-екологічний ефекти. 

Розглянемо кожний з видів ефекту та його зміс-
товне наповнення [10]:  

1. Технічний ефект відображається в ефектив-
ності прийнятих технічних рішень, які відповідають 
технологічним вимогам інноваційного розвитку під- 
приємства та сприяють його подальшому ефективному 
економічному й інноваційному розвитку.  

2. Економічний ефект, який охоплює систему по-
казників, які відображають відношення результатів  
і витрат кожного виду діяльності.  

3. Ресурсний ефект, який визначає вплив іннова-
ційних технологій на обсяги споживанні певного ре-
сурсу і подолання проблем його обмеженості або ве-
ликої вартістю.  

4. Соціально-екологічний ефект, який полягає у
визначені внеску інновацій у поліпшення життя пра-
цівників конкретного підприємства зв’язку, а також 
враховує вплив інновацій на вирішення проблем охо-
рони довкілля. 

Для прийняття ефективних рішень дуже важлива 
їх інформаційна підтримка. Процес розробки та прий-
няття рішень є, по суті, інформаційний процес, який 
базується на обробці формалізованої та неформалізо-
ваної інформації, різноманітних даних та знань. 
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Рисунок. Процес розробки та прийняття управлінських рішень для підприємств зв’язку 

Складено автором. 

Для задоволення потреб різних організаційних  
рівнів і функціональних сфер менеджменту існує п’ять 
головних типів інформаційних систем: ділово-проце-
сійні, офісні автоматизаційні, управлінські інформа-
ційні системи, системи підтримки рішення, системи 
підтримки виконання рішення [15]. 

Ділово-процесійна система — це комп’ютерно-ін-
формаційна система, що виконує щоденні поточні 
операції, необхідні для розвитку бізнесу і забезпечує 
пряму підтримку на операційному рівні організації. Ця 
система — головне джерело інформації, яка викорис-
товується іншими типами комп’ютерних систем орга-
нізацій. 

Офісна автоматизаційна система має завданням 
полегшити зв’язок і підвищити продуктивність ме- 
неджерів та офісних працівників через документи. Ця 
система селекторної інформації може також включати 
електронний календар, телеконференцію, графіки та 
інше. 

Управлінська інформаційна система — комп’ю- 
терна інформаційна система, що постачає повсяк-
денну інформацію і часто дозволяє здійснювати доступ 
до поточної та історичної інформації, потрібної ме- 
неджерам, головним чином середнього і нижчого рів-
нів. Система орієнтована на фактичні, операційні на-
прямки діяльності й особливо важлива в плануванні, 

прийнятті рішень, при контролюванні. Як правило, 
система підсумовує інформацію з ділово-операційних 
систем для підготовки поточних доповідей, які вико-
ристовуються менеджерами. 

Система підтримки рішень — комп’ютерна ін- 
формаційна система, що підтримує процес прийняття 
управлінських рішень в ситуаціях, які не досить добре 
структуровані. Такі системи загалом не вказують, які 
рішення є оптимальними. Проте вони роблять спробу 
спрямувати процес прийняття рішень у правильному 
напрямку за допомогою спеціальних заходів, які ство-
рюють умови для більш детального аналізу ситуації. 

Система підтримки виконання рішень — це 
комп’ютерна інформаційна система, що підтримує ви-
конання рішень і ефективне функціонування органі-
зації на вищих рівнях. Такі системи, головним чином, 
розроблені недавно і їх інколи називають виконавчо-
інформаційними системами. 

На відміну від систем підтримки рішень, які ма-
ють тенденцію до більш вузького використання, сис-
теми підтримки виконання рішень включають більше 
загальних комп’ютерних потужностей, телекомуніка-
цій, опцій дисплею (графіки, таблиці), які можна ви-
користовувати для вирішення багатьох проблем. Сис-
теми підтримки виконання рішень мають тенденцію 
до меншого використання аналітичних моделей, ніж 

Аналіз зовнішнього  
середовища 

Аналіз внутрішнього  
середовища 

Виявлення проблеми 

Формування критеріїв та обмежень 

Розробка рішень та їх оцінка 

Вибір рішення та його реалізація 

Оцінка впливу реалізації рішення  
на зовнішнє середовище 

Оцінка впливу реалізації рішення  
на внутрішнє середовище 

Оцінка результату реалізації рішення  
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системи підтримки рішень, отримують інформацію з 
різних джерел, дозволяють прийняти більшу кількість 
рішень з досить складних питань.   

Вибір системи інформації для підприємства зале-
жить від діючої чи проєктованої системи управління, 
а також від ступеня централізації, виду і рівня забез-
печення технічними засобами збирання, передачі і об-
робки інформації. У свою чергу, інформаційна сис-
тема активно впливає на систему управління. Це слід 
враховувати при формуванні структурних функціо- 
нальних підрозділів, розподілі чисельності апарату уп-
равління між структурними підрозділами тощо. 

Інформаційна підтримка управлінських рішень 
пройшла у своєму розвитку декілька етапів. На пер-
шому із них вважалося, що інформаційна підтримка 
рішень є необхідною умовою підвищення їх якості  
і що, чим більше інформації подається керівнику у 
підтримку рішення, яке приймається, тим якісніше 
воно має бути. Однак збільшення обсягу інформації, 
що використовується для прийняття рішень, мало 
пов’язано з підвищенням їх якості. Це пояснюється 
певною кількістю обставин [17, с. 52]. 

Коли для підтримки рішення пропонується ін- 
формація, яка дійсно потрібна для вирішення про-
блеми, але у великій кількості, вона або ігнорується 
керівником, або примушує його витрачати більше цін-
ного часу на засвоєння цієї інформації і викликає у 
нього інформаційне перевантаження. У будь-якому 
випадку це негативно впливає на якість рішення. 
Якщо ж до того у всьому обсязі цієї інформації є ще й 
така, яка немає відношення до проблеми, що часто 
трапляється на практиці, то це створює зайвий надли-
шок інформації, який ніяк не сприяє підвищенню 
якості рішення, а скоріше її знижує. 

На другому етапі інформаційної підтримки 
управлінських рішень стали вважати, що ініціатива у 
підтримці рішень повинна належати керівнику з ак-
центом на проблеми та рішення більш новаторського 
характеру, які його захоплюють та цікавлять. Передба-
чалося, що керівник може проникнути в суть складної 
проблеми і на цій основі мати уявлення про необхідну 
йому інформацію. Як тільки таке уявлення у керівника 
сформувалося, він повністю готовий до засвоєння ін-
формації, яка надходить. При цьому керівник може 
розібратися в інформації, яка подається йому за його 
запитом і свідомо обмежувати свою інформаційну по-
требу в тому випадку, коли йому загрожує інформа-
ційне перевантаження. 

Але і цей підхід має недоліки. Виявляється, що 
поруч із об’єктивно необхідною для вирішення про-
блеми інформацією керівник все ж таки отримує не-
потрібні, зайві дані. У результаті і при такому підході 
зберігається можливість виникнення у нього інформа-
ційного перевантаження. 

На третьому сучасному етапі розвитку інформа-
ційної підтримки управлінських рішень почало скла-
датися уявлення про те, що акцент слід робити на за-
соби задоволення потреб в інформації кожного кон- 
кретного керівника, об’єктивно необхідній для вирі-
шення проблеми. Для знаходження оптимального рі-
шення проблеми керівнику потрібен деякий опти- 
мальний рівень кількості та якості інформації. Однак, 
поки що відсутні надійні засоби для визначення по- 
треб інформації для розв’язку проблеми. 

Таким чином, завданням інформаційної під- 
тримки управлінських рішень на сучасному етапі є за-
безпечення керівника або керуючого органу — як за їх 
запитом, так і у регулярному режимі — своєчасною, 
безпомилковою та необхідною інформацією на всіх 
етапах процесу прийняття рішень. Тільки у такому ви-
падку існуватиме реальна можливість розробки, об- 
ґрунтування та реалізації раціональних управлінських 
рішень, які будуть корисними для діяльності підпри-
ємств зв’язку. 

Висновки. В дослідженні проаналізовано основні 
технології, моделі та методи розробки та прийняття 
управлінських рішень підприємствами, в результаті 
чого доходимо висновку, що для розробки, прийняття 
та оцінки управлінських рішень доцільно використо-
вувати відповідні моделі та методи в залежності від 
умов діяльності, а саме: для умов визначеності най-
більш ефективними методами будуть методи матема-
тичного програмування, статистичні методи та методи 
прогнозування; для умов ризику та невизначеності — 
методи стохастичного моделювання, імітаційне моде-
лювання, теорія ігор, теорія масового обслуговування, 
системний аналіз та евристичні методи. А для комп- 
лексної оцінки управлінських рішень доцільно врахо-
вувати не тільки ефективність діяльності, але й окремі 
види ефектів. Для підприємств зв’язку найбільш сут-
тєвими є технічний, ресурсний, економічний та соці-
ально-екологічний ефекти. 

Отже, проведене дослідження галузевих особли-
востей розробки та прийняття управлінських рішень 
підприємств зв’язку стає базою для подальшого ана-
лізу цього процесу, виявлення тенденцій та оцінки 
його ефективності. 
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