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Национальный банк осуществляет государственную регистрацию банков, лицензирование бан-

ковской деятельности, устанавливает запреты и ограничения для банков, определяет нормативы 

их безопасного функционирования, осуществляет надзор за деятельностью банков, выявляет 

нарушения банковского законодательства и принимает меры по их устранению. 

Одной из важнейших целей деятельности Национального банка является развитие и укрепле-

ние банковской системы страны, обеспечение эффективного, надежного и безопасного функцио-

нирования платежной системы. 

Для этого Национальный банк использует разнообразные инструменты косвенного регулиро-

вания финансово–кредитной системы. Он устанавливает объем кредитов, предоставляемых бан-

кам Национальным банком, систему рефинансирования банков, нормативы обязательных резер-

вов, депонируемых в Национальном банке, ставку рефинансирования и процентные ставки по 

операциям Национального банка. 

Национальный банк постепенно повышает требования к размерам капиталов и уставных фон-

дов банков, к их ликвидности, соблюдению пруденциальных норм, снижению рисков, внедрению 

международных стандартов финансовой отчетности. Это позволяет ускоренно развивать белорус-

ские банки и подготовить их к жесткой конкуренции с зарубежными банками. 

Национальный банк активно проводит работу по формированию системы оценки финансовой 

устойчивости банковского сектора. Практически используются такие компоненты системы анали-

за устойчивости банковского сектора, как мониторинг текущей ситуации, анализ тенденций, 

стресс–тестирование и другие. 

Таким образом, государственное регулирование банковской деятельности в Республике Бела-

русь осуществляется рядом государственных структур и носит комплексный характер. Наблюда-

ется тенденция усиления регулирующего воздействия государственных институтов на националь-

ную банковскую систему, повышение самостоятельности Национального банка как важнейшего 

элемента механизма регулирования, расширение его функций по мониторингу финансовой ста-

бильности. 
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Сучасні умови господарювання характеризуються досить швидкими змінами в зовнішньому 

середовищі. Зміни цінових пріоритетів, жорстка конкуренція між суб’єктами ринку, глобалізаційні 

процеси, зростання цін на енергоносії – це ті чинники, які впливають на економічну політику 

суб’єктів діяльності. Трансформаційні умови розвитку економіки України обумовлюють прийнят-

тя обґрунтованих управлінських рішень на майбутнє.  

Метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів, засобів та інструментів 

прийняття рішень, які б сприяли досягненню оптимального результату в конкретних умовах. 

Технологія розроблення, прийняття і реалізації рішень та процедур, здійснення логічних, 

аналітичних, інформаційно–пошукових, обчислювальних та інших операцій передбачають їх чітку 

послідовність. Розробляючи управлінські рішення, необхідно встановити порядок здійснення опе-

рацій, пов'язаних із накопиченням, рухом, зберіганням, обробленням, аналізом інформації, забез-

печенням нею структурних підрозділів і окремих робочих місць, а також визначити дії, необхідні 

для вирішення господарських завдань. 

Раціональна технологія прийняття і реалізації управлінського рішення передбачає такі етапи: 

підготовку, прийняття, реалізацію рішення. У таблиці 1 наведено етапи прийняття рішень та дано 

їх коротку характеристику. 

Важливим елементом процесу прийняття управлінських рішень є оцінювання дій на різних йо-

го етапах. Так, на етапі діагностики проблеми – це оцінювання меж, масштабів та рівня поширен-

ня проблеми; на етапі обґрунтування – оцінювання різних варіантів, запропонованих для вирішен-

ня проблеми, на етапі прийняття рішення – оцінювання очікуваних наслідків від його реалізації. 

Це оцінювання здійснюється за певними критеріями [1, с.212–214].  

На етапі підготовки критеріями розпізнавання проблеми найчастіше служить визначена ціль, 

відхилення від якої свідчить про наявність проблеми. Отже, керівники всіх рівнів мусять мати 
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чітко сформульовані цілі та завдання своєї діяльності. За їх відсутності появу проблеми відчува-

ють суто інтуїтивно або ж за надходженням сигналів, що суттєво ускладнює процес прийняття 

рішень. 

На етапі розроблення варіантів розв'язання проблеми застосовують різні критерії, які дають 

змогу вибрати ті, що є найбільш доцільними. Від обґрунтованості цих критеріїв залежить якість 

управлінського рішення і, в кінцевому підсумку, адаптивність та ефективність організації. З метою 

прискорення процесу прийняття рішень і підвищення їх якості доцільно дотримуватись таких ре-

комендацій: 

– формулювання проблем, розроблення і вибір рішення мають бути сконцентровані на тому 

рівні ієрархії управління, де є відповідна інформація; 

– інформація має надходити від усіх підрозділів фірми, що знаходяться на різних рівнях управ-

ління і виконують різноманітні функції; 

– вибір і ухвалення рішення повинні врахувати інтереси і можливості тих ланок управління, на 

які буде покладено виконання рішення або які зацікавлені у його реалізації. 

Щодо найскладніших і найважливіших рішень рекомендується розробляти спеціальні ор-

ганізаційні процедури, визначаючи: 

– на якому рівні слід приймати рішення; 

– хто готує інформацію, проект рішення та його обґрунтування; 

– з якими структурними підрозділами і працівниками узгоджуються рішення; 

– хто контролює і відповідає за виконання рішення; 

– хто наділений правом вносити корективи у зміст рішення і строки його виконання; 

– яка форма звітності про виконання рішень; 

– хто оцінює рішення і дає висновок про ступінь досягнення поставленої мети (ефективність 

рішення). 

Реалізація управлінських рішень – важлива ланка технології управління. Поки рішення не 

втілене у життя – це не рішення, а лише наміри. Потрібна велика організаторська робота, щоб до-

сягти його реалізації. Часто справа ускладнюється тим, що люди своєю діяльністю можуть вноси-

ти суттєві корективи у початковий варіант рішення (поліпшувати його або погіршувати), і 

здебільшого це викликає додаткові «шуми» в системі, які потрібно долати. Тому в технологічному 

ланцюзі управлінських операцій, спрямованих на розв'язання проблем, складним і відповідальним 

є етап виконання прийнятих рішень. 

Виконання рішення передбачає здійснення таких операцій: 

– визначення календарних строків (кінцевих і проміжних) виконання рішення; 

– призначення відповідального виконавця або кількох виконавців, доведення рішення до вико-

навців, а в разі потреби – до всього колективу; 

– інструктаж виконавців, роз'яснення кожному з них його місця в загальному трудовому про-

цесі, конкретизація завдань і відповідальності; 

– матеріально–технічне забезпечення процесу праці, в т. ч. обґрунтований розподіл ресурсів; 

– проведення інструктивної наради, роз'яснення цілей і завдань; 

– координація дій виконавців; 

– коригування раніше прийнятого рішення; 

– мотивація діяльності виконавців; 

– облік і контроль виконання. 

Розподіляючи завдання серед виконавців, доцільно виходити з таких міркувань: 

– якщо виконання доручення потребує знань з різних галузей і кваліфікації, виконавцеві слід 

давати таке завдання, яке б спонукало його до підвищення рівня кваліфікації і розвитку здібно-

стей; 

– обсяг роботи має відповідати можливостям працівника, оскільки і надмірне, і недостатнє 

навантаження негативно впливає на якість виконання; 

– чітке визначення кола обов'язків працівника унеможливить відмову від виконання певних 

робіт, пов'язаних із реалізацією рішення; 

– розроблені показники і стандарти на виконання робіт повинні точно відображати ступінь до-

сягнення цілі, а також якість здійснюваних операцій; 

– підлеглим доцільно надавати всю необхідну для виконання завдань інформацію і делегувати 

достатні повноваження для коригування процесу реалізації рішень[2, с.112–113]. 

Успішне керівництво реалізацією рішень потребує не лише раціонального розподілу робіт між 

підлеглими, а й здатності налаштовувати їх на виконання завдань, сприяти ініціативності. Для 
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цього рекомендують використовувати всі форми зовнішнього впливу на працівника, щоб він ви-

конував завдання швидше за власними мотивами, ніж під впливом формальних інструкцій. Mоти-

вація у сфері виконання конкретних управлінських рішень тим сильніша, чим вагомішою є участь 

у прийнятті рішень безпосередніх учасників виконання завдань. 

Важлива роль у процесі реалізації управлінських рішень належить контролю, який забезпе-

чується налагодженням зворотного зв'язку. Це особливо важливо для реалізації рішення, що 

здійснюється у декілька етапів. Зворотний зв'язок дає змогу своєчасно отримувати інформацію для 

коригування рішень, за необхідності вносити зміни в перебіг їх виконання [3, с.400–402]. 

 

Таблиця – Основні етапи раціональної технології прийняття і реалізації управлінського рішення 

 

Етапи прийняття та реалізації рішень Характеристика етапів 

Етап підготовки проведення економічного аналізу ситуації на 

мікро– і макрорівні; охоплює пошук, накопи-

чення, опрацювання інформації, виявлення і 

формулювання проблем, що потребують 

вирішення та ретельного вивчення чинників, що 

їх обумовили. 

Етап прийняття охоплює розроблення й оцінювання альтерна-

тивних рішень, визначення критеріїв вибору 

оптимального рішення, вибір і прийняття 

рішення. У межах існуючих ресурсних чи ін-

ституційних обмежень з розроблених рішень 

вибирають те, що відповідає обумовленим кри-

теріям вирішення проблеми. Кількість запропо-

нованих для вирішення проблеми варіантів за-

лежить від наявних ресурсів, часу, інформації, 

необхідної для обґрунтування рішення тощо. 

Етап реалізації розроблення заходів для конкретизації рішення 

і доведення його до виконавців; здійснення кон-

тролю за його виконанням; внесення необ-

хідних коректив; оцінювання результату, отри-

маного внаслідок реалізації рішення. 

 

 

Отже, прийняття рішень – складова частина будь–якої управлінської функції. Необхідність 

ухвалення рішення пронизує усе, що робить керівник, формуючи цілі та процес їх досягнення. 

Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в 

мистецтві керування.  
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