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Як видно з таблиці, підходи науковців щодо визначення дефініції «заробітна плата» не-
однозначні.  

Тому, в першу чергу, доцільно визначитися із розумінням заробітної плати у цьому дос-
лідженні. 

Зважаючи на багатоаспектність представленої дефініції, вважаємо за доцільне розглядати 
її з декількох позицій, а саме:  

– з позиції підприємця (по-перше, це стаття витрат, що знижує прибуток; по-друге, є мо-
тиваційним чинником);  

– з позиції працівника (є основним джерелом доходу і, як наслідок, ознакою підвищення 
рівня життя);  

– як елемент ринку праці (її рівень впливає на попит та пропозицію робочої сили);  
– як «грошове вираження вартості та ціни товару «робоча сила» і частково результатив-

ності її функціонування» [3, с. 584];  
– як економічну категорію, що відображає стосунки роботодавця і найманого працівника 

[5, с. 185]. 
Ґрунтуючись на проведеному аналізі, пропонуємо таке визначення заробітної плати як 

комплексного індикатору: заробітна плата – це ціна, яку отримує працівник як винагороду в 
грошовому виразі, що стимулює його до досягнення високих кінцевих результатів праці, з 
одного боку, і елемент витрат виробництва – з іншого.  

Список використаних джерел: 1. Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних систем оплати праці в зару-
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[Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу : 
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Прийняття управлінських рішень, реалізація, моніторинг результатів та оцінювання їх 
ефективності є невід’ємними складовими процесу управління діяльністю підприємства. 
Управлінське рішення спрямоване на вирішення певних управлінських завдань. Ефектив-
ність управління підприємством залежить від організації процесу прийняття управлінських 
рішень, а стратегічні управлінські рішення визначають вектор та напрями розвитку суб’єкта 
господарювання на майбутнє. Імплементація будь-якого управлінського рішення має певні 
наслідки, які позначаються на загальній результативності діяльності підприємства. В умовах 
необхідності забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання особливо важливим є 
врахування під час прийняття управлінських рішень не лише економічних результатів, а й 
екологічних та соціальних ефектів. Отже, питання формування обґрунтованих, раціональних, 
своєчасних управлінських рішень є актуальним у сучасних умовах, а його дослідження має 
велике практичне значення, оскільки рівень якості управлінських рішень позначається на 
ефективності функціонування підприємства та визначає перспективи його діяльності.  
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Дослідженню сутності понять «управлінське рішення» та «прийняття управлінських рі-
шень», розкриттю підходів до їх формування та оцінювання ефективності присвячені наукові 
праці таких вітчизняних учених, як: І. Б. Гевко, В. Б. Говоруха, В. М. Колпаков, В. С. Лень, 
Р. М. Лепа, Н. Т. Мала, М. С. Орлів, Ю. Є. Петруня, а також роботи зарубіжних дослідників, 
таких як: М. Еддаус, Т. Сааті, Р. Стенсфілд, Д. Хіксон, С. Янг та багатьох інших. Водночас 
потребує подальшого дослідження питання прийняття та оцінювання управлінських рішень у 
різних сферах діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання з метою забезпе-
чення їх ефективності в економічному, екологічному та соціальному аспектах.  

Метою цього дослідження є визначення порядку прийняття та оцінювання управлінських 
рішень на підприємствах у сучасних умовах господарювання.  

Прийняття управлінського рішення є багатоетапним процесом, який передбачає вибір 
альтернативи, кожна із яких оцінюється за певними обраними критеріями. Альтернатива (від 
лат. alter – один (другий) з двох) – необхідність вибору між двома можливостями, що виклю-
чають одна одну; кожна з цих можливостей [1]. Як зазначає вчений В. С. Лень, критерій – це 
мета на перспективу, або вимога до проекту, яка кількісно не виражена, правило порівняння 
та вибору альтернатив, а також результатів дій та ефекту рішення, що приймається. Автор 
виділяє три основні групи критеріїв: критерії цілей, критерії засобів (ресурсів), критерії трає-
кторій (шляхи досягнення мети) [2]. Критерії можуть оцінюватися на основі кількісних та 
якісних показників, що дозволяє порівнювати альтернативи.  

Для порівняння варіантів рішень можна використовувати різні методи моделювання: екс-
траполяція, технічні, економічні, соціальні та комбіновані експерименти [2]. Оскільки крите-
рії можуть бути різними та не завжди мають кількісну характеристику, то для оцінювання 
альтернативних рішень та вибору альтернативи можна застосувати метод експертних оцінок, 
здійснивши ранжування альтернатив за певними критеріями, а також метод аналізу ієрархій 
Томаса Сааті [3; 4], який використовується для вирішення завдань, що потребують оціню-
вання альтернативних варіантів рішень за багатьма критеріями в умовах невизначеності та 
ризику. Застосування цього методу передбачає побудову моделі проблеми вибору рішення, 
де визначається ціль, критерії та альтернативи.  

Під час прийняття управлінських рішень, реалізація яких матиме певні соціальні наслід-
ки, важливим є врахування думки споживачів продукції (послуг) підприємства. У такому разі 
з метою оцінювання альтернатив слід здійснити анкетування споживачів. При цьому кожно-
му із критеріїв на основі оцінювання значущості його для споживача присвоюється ваговий 
коефіцієнт за десятибальною шкалою, оскільки для оцінювання альтернатив використову-
ються різні показники, після чого кожний критерій оцінюється споживачем відповідно до 
рівня задоволення його вимог [5]. Отже, під час прийняття рішень важливим є застосування 
системного підходу та врахування усіх факторів впливу на суб’єкт господарювання, альтер-
натив та ризиків. 

Будь-яке управлінське рішення спрямоване на досягнення певної мети (ефекту, результа-
ту), а тому й рівень його ефективності може бути оцінений за ступенем її досягнення. Ефект 
та ефективність є складовими частинами одного цілого, «ефект» відображає результат від 
реалізації рішення, а «ефективність» – наслідки. Економічну ефективність управлінського 
рішення можна розглядати одночасно як ступінь досягнення бажаного ефекту (мети, резуль-
тату), а також як співвідношення ефекту із понесеними у процесі реалізації управлінського 
рішення витратами. При цьому управлінське рішення може мати позитивний економічний 
ефект, в той же час у процесі його впровадження можуть мати місце негативні екологічні або 
соціальні результати (ефекти). Тому до оцінювання ефективності управлінського рішення 
слід підходити комплексно та застосовувати багатокритеріальний підхід, враховуючи еконо-
мічні, соціальні та екологічні результати від реалізації рішення.  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 
1. У процесі прийняття управлінського рішення важливо чітко сформулювати мету, все-

бічно дослідити проблему, провести фундаментальний аналіз поточної ситуації та ідентифі-
кувати наявні обмеження для вибору можливих варіантів рішення, визначити альтернативи 
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та оцінити їх за обраними критеріями на основі системи показників, що дозволить обрати 
один із можливих варіантів, враховуючи переваги та недоліки і наявні ризики. При обґрунту-
ванні управлінського рішення для досягнення бажаного ефекту та вирішення певного за-
вдання слід розглядати різні способи його вирішення та формувати багато варіантів рішення 
(альтернатив), а при оцінюванні альтернатив - використовувати кількісні та якісні критерії.  

2. Ефективність управлінського рішення недоцільно оцінювати лише на основі фінансо-
во-економічних показників, оскільки прийняте рішення може мати певні соціальні та еколо-
гічні ефекти. Тому до оцінювання управлінських рішень слід підходити комплексно та, ви-
значаючи критерії оцінювання ефективності, враховувати усі наслідки від прийнятого та 
реалізованого рішення. Отже, для оцінювання ефективності управлінського рішення необ-
хідно застосовувати багатокритеріальний підхід, що передбачає оцінювання інтегральної 
ефективності управлінського рішення за певними критеріями та системою показників у ме-
жах обраних критерії оцінювання.  
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Становлення і розвиток національної економіки значно розширили межі використання ін-

формаційних ресурсів системи бухгалтерського обліку. З’являються нові користувачі обліко-
вої інформації, і як результат – нові об’єкти та завдання бухгалтерського обліку. Створюється 
нова управлінська інформаційна система, основу якої становить підсистема бухгалтерського 
обліку, яка здатна перетворити необлікову та облікову інформацію і довести її до менеджмен-
ту підприємства (управлінський облік) і зовнішніх користувачів (фінансовий облік). 

Одним з головних чинників, що впливає на ефективність управління підприємством, є 
дієздатна система бухгалтерського обліку, що генерує інформацію про взаємозв’язки між ді-
яльністю центрів відповідальності і відповідними показниками, які характеризують ефектив-
ність їх діяльності. Розвиток підприємств, зростанням масштабу їх функціонування приво-
дить до збільшення інформаційних потоків підприємства та запровадження на підприємстві 
комп’ютерних інформаційних технологій. 

Науковий інтерес теоретичних та методологічних аспектів розвитку та впровадження 
комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах різних галузей економіки займалися 
такі вчені, як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Г. Г. Кірейцев, 
Ю. А. Кузьмінський, В. С. Лень, Ю. І. Осадчий, М. Г. Чумаченко. Проте багато проблем що-
до впровадження інформаційних технологій є неповністю дослідженими. 

Аналіз літературних джерел свідчить про відсутність розбіжностей серед науковців та 
практиків у визначенні інформаційної системи обліку як сукупності інформації, апаратно-
програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і 
процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, обробки, накопичення і обро-
бки інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень. 


