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АНОТАЦІЯ. В статті розглянуті вимоги до проекту рішення, яке пред-
ставляється управлінському персоналу, із класифікацією облікової
інформації, яка є релевантною при прийнятті управлінського рішен-
ня. Запропоновано варіанти представлення облікової інформації для
обґрунтування проектів рішень, які надаються в процесі прийняття
управлінських рішень.
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ANNOTATION.In this article, the requirements are considered, which are
posed to the resolution draft, which would be presented to management
personnel, featuring the classification of accounting information that is
relevant when adopting an executive resolution. The options of submitting
accounting information for substantiating the resolution drafts that are
submitted in the process of adopting executive resolutions are hereby
suggested.
KEYWORDS: management decision, strategy, costs, effective, optimum,
manager, Key Performance Indicators.

В останні роки відбулися глибокі економічні зміни, які знач-
ною мірою трансформували умови функціонування усіх складових
ланок економіки. В сучасних умовах, в умовах жорсткої конкуре-
нції, однією із ключових конкурентних переваг постає налаго-
джена система прийняття ефективних та оптимальних управлін-
ських рішень, в якій особливу увагу посідає якість та
достовірність інформаційних потоків, основу яких складає бухга-
лтерська інформація.

Дослідженнями процесу прийняття управлінських рішень за-
ймаються Стадник В.В., Йохна М.А., Титова Н.Л., Іваненко В.В.
та ін.., також слід зазначити що, з різних аспектів детально ви-
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вчається й структура інформаційних потоків, що супроводжують
такий процес. Так наприклад, релевантність облікової інформації,
в процесі прийняття управлінських рішень, детально вивчається
як вітчизняними так й зарубіжними вченими, серед яких С.Ф. Го-
лов, Аткінсон, Ентоні А., Банкер, Раджив Д., Каплан, Роберт С.,
Янг, Марк, Гаррісон Рей, НорінЭрік, Брюер Пітер та ін..

Метою даної статті є поєднання результатів досліджень щодо
вимог до проекту рішення, яке представляється для прийняття
управлінських рішень, із класифікацією облікової інформації й
запропонувати варіанти представлення такої інформації для об-
ґрунтування запропонованих варіантів, з метою прийняття
управлінських рішень, які є кроками на шляху виконання визна-
ченої підприємством стратегії.

За умов постійних змін, в яких функціонує підприємство, пе-
ред управлінським персоналом постає складне завдання з враху-
вання всіх аспектів можливого впливу, як зовнішнього так й вну-
трішнього середовищ, при прийнятті управлінських рішень.
Також важливо враховувати, якою повинна бути стратегія під-
приємства для успішного його функціонування, й при цьому,
якою повинна бути тактика підприємства для досягнення страте-
гічної мети.

У процесі діяльності підприємства управлінським персоналом
приймаються рішення й від того, наскільки обґрунтованими бу-
дуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача підприємства й
відповідно ймовірність досягнення цілей, які ставляться перед
ними в стратегічному горизонті планування.

На думку, Стадник В.В. та Йохна М.А. [4], управлінське рі-
шення є результат вибору суб’єктом управління способу дій,
спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи
спроектованій ситуації.

В свою чергу, Титова Н.Л. [5] надає цьому поняттю суб’єктив-
ний характер й глобальні наслідки для підприємства, й визначає йо-
го як вибір, який повинен зробити керівник, з метою виконання
обов’язків, які обумовлені посадою, яку він обіймає. Глобальною
метою розробки й прийняття будь-якого управлінського рішення є
забезпечення найбільш ефективного варіанту руху до поставлених
перед організацією цілей. Слід зосередити увагу на важливих вимо-
гах до управлінських рішень, а саме: можливість реалізації та ефек-
тивність, і лише іноді — оптимальність.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної украї-
нської мови [8] “ефективний” — який приводить до потрібних
результатів, наслідків, дає найбільший ефект, в той час як «опти-
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мальний» — який найбільше відповідає певним умовам, вимо-
гам; найкращий із можливих.

Отже, враховуючи вище викладене, при розробці управлінських
рішень до уваги береться лише ефективність, тобто потрібний, на
думку управлінського персоналу, результат. Проте, лише іноді до
уваги приймається критерій оптимальності даного рішення, тобто
обирається найкращий із можливих варіантів за певних умов, а також
враховується обрана стратегія, за умови її існування.

Слід зазначити, що процес розробки та прийняття рішення
розглядається в літературі [4, 5, 6] з різною деталізацією складо-
вих етапів. Для цілей даної статті пропонуємо більш детально
розглянути етап підготовки управлінського рішення. До основ-
них завдань даного етапу можна віднести:

— постановку завдання, яке необхідно вирішити та форму-
лювання можливих варіантів вирішення, які в результаті будуть
сформульовані як проекти рішень, що будуть запропоновані на
розгляд управлінському персоналу;

— проведення економічного аналізу ситуації на мікро- та мак-
рорівні — охоплює пошук, накопичення, опрацювання інформа-
ції, виявлення і формулювання проблем, що потребують вирі-
шення та ретельного вивчення чинників, що їх обумовили;

— оцінювання альтернативних рішень, визначення критеріїв
вибору ефективного та оптимального рішення.

Саме на цьому етапі дуже важливими стають інформаційні
потоки, основу яких складає бухгалтерська інформація, й на яких
побудований процес підготовки проектів рішень.

Отже, до інформації, яка є важливою для управлінського пер-
соналу при прийнятті ефективних та оптимальних рішень, можна
віднести:

— бюджетні показники, які повинні включати аналіз факту
виконання на дату підготовки рішення, плану та прогнозний по-
казник виконання плану, який враховує факт виконання та очіку-
вання результатів від подальшої діяльності в умовах невизначе-
ності, яка не враховувалась при плануванні бюджету;

— дійсні витрати — витрати, що потребують сплати грошей
або витрачення інших активів, які в подальшому, по мірі їх вини-
кнення, будуть відображені в бухгалтерських реєстрах;

— альтернативні витрати –понесені збитки, втрати (втрачені
вигоди) при використанні ресурсів для одних цілей всупереч й
відповідно відмова від альтернативного рішення;

— диференційні витрати та доходи — різниця в доходах та витра-
тах між будь-якими двома альтернативними варіантами рішень;
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— безповоротні “втоплені” витрати — це витрати, які вже по-
несені і на які не може вплинути жодне сьогоднішнє чи майбутнє
рішення

— ключові показники ефективності (KPI) — показники системи
оцінки досягнення стратегічних та тактичних (операційних) цілей.
Управлінський персонал в процесі прийняття управлінських рішень
повинен мати достатню кількість релевантної інформації для при-
йняття рішення, в том числі опиратись на дані щодо наслідків при-
йнятих рішень, а саме наскільки прийняте рішення спрямовує ре-
зультати діяльності підприємство до окресленої мети, яка визначена
стратегією й деталізована у відповідні різного виду KPI;

— вплив запропонованих проектів рішень — як кожний із за-
пропонованих на розгляд управлінському персоналу варіантів
рішень вплине на бюджетні показники та ключові KPI й відпові-
дно просуне компанію на шляху досягнення цілей, які встанов-
леннів стратегії розвитку.

Враховуючи вище викладене, формат документу, який пода-
ється управлінському персоналу для прийняття рішення може
мати наступні складові:
Аналіз в короткостроковому періоді (в рамках бюджетного року)

Проект рішення 1 Проект рішення 2

Переваги Недоліки Переваги Недоліки

… … … …

Аналіз в довгостроковому періоді (з т.з. виконання стратегії)
Проект рішення 1 Проект рішення 2

Переваги Недоліки Переваги Недоліки

… … … …

Фінансовий аналіз
Проект рішення 1 Проект рішення 2

Безповоротні витрати (  ) (  )

Очікувані надходження

Дійсні витрати (  ) (  )

Альтернативні доходи \ витрати

Диференційні доходи \витрати

Результат
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Бюджетний аналіз
I кв. IVкв

. Прогнозне виконання
Бюджетний
показник

план факт відхилення … план відхилення від рі-
чного бюджету

…

Продовження таблиці Бюджетний аналіз
Вплив запропонованих проектів рішень

Проект рішення 1 Проект рішення 2

квартал Рік

факт відхилення факт відхилення

…

…

Стратегічний аналіз
Вплив

запропонованих проектів рі-
шеньKPI План Факт Відхилення Прогноз

виконання
Проект

рішення 1
Проект

рішення 2

…

Все сказане дає змогу зробити висновок, що управлінське рі-
шення є результат вибору менеджером способу дій, в межах на-
даних йому повноважень, спрямованих на вирішення поставле-
ного завдання в існуючій чи спроектованій ситуації, з метою
забезпечення найбільш ефективного та оптимального варіанту
руху до поставлених перед організацією цілей. Своєчасність, до-
стовірність та релевантність інформації, яка надається управлін-
ському персоналу для прийняття управлінського рішення в су-
часних умовах можуть стати суттєвими конкурентними
перевагами в діяльності підприємства.

Також слід зазначити, що існує ще одна важлива складова, яку
варто враховувати в процесі прийняття управлінських рішень,
яка має суттєвий вплив на кінцевий результат — це не визначе-
ність, тобто неможливість передбачити всі майбутні події в про-
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цесі розвитку як у власному (внутрішньому) середовищі, так й у
зовнішньому. Саме невизначеність є наслідком розширення гос-
подарських зв'язків і процесів інтеграції економік різноманітних
країн, та які не залежать від менеджера, який приймає рішення.

Оскільки питання прийняття управлінських рішень з враху-
ванням невизначеності, а відповідно, й з ризиками, які породжує
невизначеність, набувають все більшої актуальності для суб’єктів
економічних відносин, даний аспект буде розглянуто у майбутніх
дослідженнях.
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