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Процес прийняття рішень важкий та має багато різних сторін. Він включає в себе цілий 
ряд стадій та операцій. Питання про те, скільки і які стадії повинен пройти кожен процес 

прийняття рішень, яка конкретна змістовність кожної із них, - суперечливі і неоднаково 
вирішуються менеджерами та керівниками. Це залежить від кваліфікації керівника, ситуації, 

стиля керівництва і організації. Важливо щоб кожен керівник розумів сильні сторони та 
обмеження кожного підходу і процедури прийняття рішення і вмів обрати кращий варіант з 

урахуванням ситуації і власного стиля управління [1, 197]. 
Прогнозування - це наукове, обґрунтоване системою встановлених причинно-

наслідкових зв'язків і закономірностей, виявлення стану та вірогідних шляхів розвитку явищ 
і процесів. Що передбачає оцінку показників, які характеризують ці явища в майбутньому. 

Роль прогнозування полягає не в розв'язанні конкретних проблем, а лише у виявленні 
найважливіших проблем, з якими зіткнеться суспільство у перспективі, імовірнісних методів, 

строків і результатів їх вирішення різними способами, оцінці ефективності того чи іншого 
варіанта. А також у тому, щоб значно скоротити ділянку невизначеності, окреслити межі 

реалістичних завдань і цілей. Необхідність прогнозування зумовлена ще й тим, що воно 
здійснюється безперервно в міру надходження нової інформації і дає обґрунтовані оцінки 

шляхів розвитку керованого об'єкта. Методи прогнозування дають змогу на основі аналізу 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків об'єкта передбачити ймовірність його майбутнього розвитку. 

В процесі прийняття рішень кожен спеціаліст бажає отримати найбільш прийнятий, 
найкращий прогноз і вважати його достовірним. І дійсно на перший погляд, чим точніше 

співпадуть прогнозні оцінки і реальна ситуація, тим при інших рівних умовах, є можливість з 
більшою впевненістю досягти бажаних результатів. [7, 29]. 

Отже, прогнозування поширюється на такі процеси управління, які в момент розробки 
прогнозу вимагають урахування дій таких факторів, вплив яких не може бути повністю або 

однозначно визначено. Прогнози економічних явищ і процесів розробляють у вигляді 
якісних характеристик розвитку (загальної характеристики тенденцій і очікуваного 

характеру змін) і кількісних оцінок прогнозованих показників, а також їх величин. 
Рішення, як правило, приймаються на підставі даних прогнозування. У свою чергу, 

прийняті рішення впливають на результати здійснення прогнозів. Ось чому, щоб уникнути 
розбіжностей між прогнозуванням і прийняттям рішень, необхідне систематичне 

коригування прогнозу, в тому числі шляхом його порівняння з цілями розвитку об'єкта 
прогнозування та їх здійсненням. 

Приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати, що керівник розпоряджається не тільки 
своєю долею, але і долями працюючих у нього людей. Історія знає багато випадків, коли 

ухвалення відповідального рішення в критичний момент рятувало фірму від руйнування. Але 
з іншого боку, і ухвалення невірного рішення може мати самі жалюгідні наслідки. 
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