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Резюме: Управленските решения са важна част от работата на всеки ръководител и определят ефекта на стопанската 

дейност. Те са резултат на професионалните му компетенции и опит, които зависят от различни обстоятелства. Груповото 
вземане на управленски решения е специфичен процес на взаимодействие на личности, които трябва да съвместяват различни 
интереси и ценностни системи. Това налага да се установят насоките и методологията за групово вземане на управленски 
решения в организационна среда.   
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I. Въведение 
Вземането на персонални решения в организацията е 

необходимо условие, при висококвалифицирани специалисти, 
експерти в своята област, отговорни за резултатите и 
последствия от техния избор [12]. Това е труден процес, тъй 
като при всяко решение могат да липсват обективни критерии 
за неговата ефективност, а освен това затормозява изпълнителя 
да отчита различни фактори и данни [4]. За да се игнорира до 
определена  степен този процес се пристъпва към групово 
вземане на управленски решения. 

  
II. Насоки за групово вземане на управленски 

решения  
Груповата работа изисква синхронизация на 

действията на хората, съвместяване на идеи и ценностни 
системи. Затова се търсят причините, защо организациите 
сформират групи за вземане на решения от хора с различни 
знания и умения. Обяснението може да е следното [2,7]:  

● Подобрява се качеството на вземаните решения 
Лансира се тезата, че групата взема по-добри решения, 

отколкото отделната личност. Причините са различни, но 
повече хора мислят по-добре от един човек – генерират се 
много идеи, които се анализират и оценяват по значимост. Това 
позволява на групата да разнообрази алтернативите при избор 
на решение, да се фокусира на грешките и своевременно да ги 
елиминира.   

● Взетите решения са дело на групата 
Хората са по-уверени и удовлетворени, когато са част от 

групата и могат да вземат решения, наравно с останалите 
членове. Те се чувстват значими, защото разбират проблема и 
потребността от неговото разрешаване. Всеки се ангажира с 
дейността на групата и усилията по взетото решение. Хората 
могат да преценят естеството на проблема и дали решението 
кореспондира с целите на организацията, техните ценности и 
убеждения.  

● Разпределя се отговорността за взетите решения  
Хората са по-спокойни, когато решението не е 

персонална отговорност, а е дело на групата. Освен, че работят 
много по-ефективно, игнорирайки страха от наказание или 
порицание, членовете на групата поемат негативите при 
неуспех. Това ги прави не само по-силни и сплотени, но и 
издръжливи на стресорите на средата и рисковите ефекти в 
управленския процес.   

Груповото вземане на решения има следните по-
важни предимства [5,10]:    

◊ Групата има повече знание и опит от отделната 
личност 

Решенията в групата могат да имат по-голям ефект, 
отколкото вземането им от един човек. Все пак предимства са 
възможни, ако се спазват изискванията за 
мултифункционалност и групова сплотеност, докато не 
възникнат ситуации на различия в мисленето, водещи до 
конфликт. Знанието на всеки член на групата трябва се приеме 
от останалите й участници, а фактите по определена ситуация 
или проблем да се споделят от опита на цялата група. Дори и 
някои от членовете на групата да няма нужната информация 

или компетенции, лесно може да се компенсира от някои друг, 
квалифициран в съответната област.     

◊ Групата създава условия за креативни решения 
 Под ефекта на различните идеи на групата могат да се 

вземат креативни на ситуацията или проблема решения. 
Налице е интелектуално стимулиране между участниците в 
групата да изберат най-доброто решение. Предлагат се 
различни гледни точки за предимствата и недостатъците на 
причините, водещи до един или друг вариант на управленско 
решение. Така критичната област може да се изследва от 
позицията на експерти, предлагащи алтернативни възможности 
за избор на креативно решение.    

◊ Групата повишава мотивацията и стимулира 
отделните участници 

Възможността на хората да участват при вземането на 
решения в групата повишава не само тяхната мотивация, но и 
удовлетвореността от работата. Те се чувстват значими от 
правото на избор и сътрудничеството им с други личности в 
групата, когато са оценени професионалните им способности. 
Потребността от социализация на хората и приобщаването им 
към групата, активизират техния потенциал и желание за 
работа.      

◊ Групата създава условия да се усъвършенстват по-
неопитни членове  

Групата е добър трамплин за усъвършенстване на 
знанията и уменията на хората, особено, ако тепърва започват 
професионалната си дейност. Неопитните членове на групата 
се учат от рутината на опитните й членове за характера на 
работата, как да подобрят своите компетенции, да повишат 
ефективността си и т.н. Използва се метода на наблюдението, 
правят се собствени анализи и изводи за поведението и 
действието на останалите членове на групата.  

Груповото вземане на решения има следните по-
важни недостатъци [3]:    

◊ Опасност от групово мислене и парадоксът Abilene  
Ако в групата има висока степен на комформизъм, 

възникват затруднения при вземането на рационални решения. 
Членовете на групата мислят еднотипно, вземат решенията с 
пълно мнозинство и се подчиняват на възприети норми. Тогава 
възниква опасност от т.нар. групово (стадно) мислене, което се 
определя от I. Janis [8] като “нарушаване на съзнателната 
способност на човека да действа рационално на ситуацията и 
да прави морална преценка, в резултат на натиска на 
групата”. Janis смята, че груповото мислене се проявява в пет 
етапа [8]: 

Първи етап. Предходни събития 
При този етап групата е силно сплотена, а членовете й 

са зависими помежду си – всеки действа по подобие на другия. 
Независимо от наличния синхрон, този процес провокира 
ответна реакция – работа под стрес, голямо напрежение, силна 
обвързаност между участниците в групата и т.н.   

Втори етап. Стремеж към съгласуване 
Участниците в групата неизменно се съгласяват с всяко 

решение в нея, без значение дали съвпада с техните виждания 
или интересите на организацията. За съжаление тази 
съгласуваност с мнението на групата е привидна, дори и да има 
различно становище по въпроса – никои не желае да се 
конфронтира с другите.   
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Трети етап. Основни симптоми на груповото мислене   
Тук се забелязват следните симптоми: 
1. Илюзия за неуязвимост – групата смята, че не е 

податлива на грешки, което вдъхва кураж и разсейва преценка 
на членовете й за евентуални рискове от вземането на 
погрешни решения.     

2. Осмисляне – групата осъзнава проблемите и 
контрааргументите, които не могат да отхвърлят с 
пренебрежително отношение. 

3. Илюзия за морално съзнание – групата смята, че 
решенията, които взема не могат да бъдат аморални, защото 
хората вярват, че всичко е “по правилата”. 

4. Фокус на груповите аутсайдери (аутсайдер) – става 
дума за стереотипи, т.е. всеки, които не е консолидиран с 
мнението на групата е заклеймяван, като грешник, противник 
на идеите на групата или неин враг.   

5. Директен натиск – всеки, който се опита да наруши 
статуквото в групата е атакуван директно от останалите й 
членове. 

6. Самоцензуриране – всеки член, който се съмнява в 
решенията на групата и има различно отношение към въпроса, 
под нейния натиск изпитва угризения и се отмята от 
убежденията си.   

7. Илюзия за единодушие – понеже никои не смее да 
възрази на решението на групата се създава впечатление за 
единодушие, което разбира се е измамно за ситуацията и води 
до негативни ефекти.  

8. Съзнателна защита – някои членове изпълняват 
ролята на “защитници” на групата, като я предпазват от 
информация, възникваща от средата, за да не влияе негативно 
на вземаните решения.      

Четвърти етап. Проблеми при вземаните решения 
Тук възникват някои недостатъци на процеса на вземане 

на решения, като:  
- липса на достатъчен брой алтернативи; 
- размиване на основните цели; 
- липса на достоверна (или наличие на ограничена) 

информация; 
- липса на реална представа за събитията; 
- повишаване на риска от дейността; 
- други отрицателни фактори. 
Пети етап. Негативен резултат (ефект) от взетите 

решения 
Очевидно предпоставка за вземане на погрешни 

решения или такива, които се отклоняват от целите на групата 
е налице, при наличието на всички дейности в предходните 
етапи. Затова груповото мислене е опасен феномен, който 
трябва да бъде игнориран от лидера на групата или да се 
създават условия за свободно изразяване на мнения и да се 
вземат подходящи решения.  

Груповото мислене може да се предотврати при 
следните случаи [8]: 

- всеки член на групата се насърчава да мисли 
креативно; 

- когато се ограничи влиянието на “тарторите” в 
групата; 

- когато се търси обективно мнение от независими 
източници; 

- когато се игнорират личните интереси на членовете на 
групата; 

- когато се назначи парламентьор на групата; 
- когато има постоянна ротация на членовете на групата.  
Сходен вариант на груповото мислене е парадоксът 

Abilene. Той е описан от J. Harvey [6], като пътуване до град 
Abilene (Texas), където със своето семейство е посетил местен 
ресторант. След завръщане у дома, четиричленното семейство 
разбира, че никои от тях не е искал да посещава ресторанта в 
Abilene, но за да не откаже на другите, всеки член на 
фамилията е приел предизвикателството.  

Каква е поуката от историята? Хората могат да вземат 
решения, които не импонират на техните цели и приоритети, а 

такива, които си мислят, че другите очакват. Получава се така, 
че всеки прави това, което не е нужно на другия, само за да не 
го обиди или да не се злепостави пред него. Парадоксът Abilene 
е негативно явление за фирмите, защото лошите решения 
възникват не от натиска на групата, а от страха на човека да се 
противопостави на нейните членове. При това положение важи 
максимата “мислех си, че всеки друг би го направил”.  

В резултат на парадоксът Abilene някои организации не 
могат да се справят с конфликтите, защото не са способни да 
управляват различията между групите. Не е необходимо хората 
да се съгласяват с мнението на другите, защото така е редно 
или удобно. Ако не се установят позициите на страните и не се 
постигне съгласие между тях, всички предпоставки за бъдещ 
конфликт са налице.  

Парадоксът Abilene може да се предотврати при 
следните случаи [6]:  

- когато има добър социален климат; 
- когато се създават условия за свободно изразяване на 

мнение; 
- когато се ценят авангардните идеи и иновативността. 
◊ Необходимост от повече време  
Груповото вземане на управленски решения изисква 

много повече време, отколкото индивидуалното. Групата 
трябва да се съобразява с различни фактори – правила, 
обсъждания на проблема, информацията е много по-
комплексна, ако има противоречия се губи време за 
разисквания и т.н. Оттук следва, че колкото по-голяма е 
групата, толкова повече време ще отнема вземането на 
решения.   

◊ Условия за конфликти  
Всеки в групата има свои гледни точки за потребността 

и технологията при вземането на управленски решения. Ако 
някои членове на групата са агресивни или се опитват да 
налагат своето мнение, са възможни конфликтни ситуации. Те 
трябва да се елиминират навреме, защото противоречията в 
групата разединяват позициите на хората и се образуват 
отделни групи.  

В организацията възникват проблеми от различен 
характер, които не могат да бъдат напълно установени, а 
решенията в групата трябва да се фокусират в определени 
рамки. Провеждайки изследвания сред голям брой мениджъри 
през 80-те години на миналия век, J. Murnighan [11] установява 
четири типа решения, които често се използват от групите 
за решаване на проблеми, а именно: 

Първа група. Емоционални решения 
Тези решения са свързани с емоционални реакции на 

членовете на групата, защото засягат ценностната им система и 
принципите за морално поведение. Те са трудни за 
изработване, понеже влияят психологически на личността, дали 
ще вземе рационално на ситуацията решение. Подобен тип 
решения не се крепят само на факти и данни, а засягат човешки 
отношения, поради което имат висока степен на риск. 
Решението в групата може да е взето в състояние на 
състрадание, съпричастност или приятелска услуга, което често 
подлага на съмнение неговата ефективност (разбира се, 
възможни са и изключения в тази насока).  

Втора група. Технически и фактически решения 
Това са решения, които изискват напълно достоверни 

факти и данни. Те са свързани с технически параметри на 
различни процеси и дейности и информация с верификационен 
характер. За изработването им се изисква обективен анализ на 
съответния проблем и професионализъм на членовете на 
групата (компетенции и инициативи). Групата трябва да е 
съставена от членове с различни способности, всеки от които 
допринася за решаването на проблема.   

Трета група. Процедурни и планови решения 
Те имат дългосрочен характер и често затрудняват 

членовете на групата да вземат рационални на 
проблема/ситуацията решения. Тъй като става въпрос за 
действия, които ще имат ефект след определен интервал от 
време, е ясно, че тези решения са трудно предвидими, а още 
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по-малко сигурни. Липсата на индикация за прецизна обратна 
връзка и несигурността на средата, поставят въпроса, коя е най-
добрата алтернатива? Това са решения, които определят 
бъдещи приоритети и цели на организацията, в резултат на 
което членовете на групата трябва да имат опит, креативност и 
интуиция за тяхното изработване.  

Четвърта група. Кризисни решения 
Това са решения, които членовете на групата вземат без 

подготовка (ad hoc) или предварителен сценарии за техния 
развои. И тук не може да се предскаже, какъв ще бъде ефекта 

от решението, тъй като влияят различни фактори – опит на 
групата, структура, тип на проблема, равнище на критичната 
ситуация и т.н.      

 
III. Методология за групово вземане на управленски 

решения 
За успешното решаване на възникнал проблем се 

прилага конкретна методология, която има следната логика 
[1,9] (фиг. 1.):   

 
 
 

 
 

Фиг.1. Методология за групово решаване на проблема 
 

1. Дефиниране на проблема и неговия обхват 
За да се установи проблема в групата се анализират 

фактите, породили негативната ситуация. Членовете на групата 
трябва да се включат в дискусиите, за локализиране на 
проблема. Изисква се консенсус в групата, за да се определят 
насоките и инструментите за неговото решаване. След като се 
диагностицира естеството на проблема се оформя 
документация, в която се описват всичките му аспекти, 
процедури и хората, които ще участват в дискусиите.  

2. Предлагане на потенциални алтернативи     
Всеки член на групата предлага алтернативни решения 

на проблема, които подлежат на разискване. Това е процес на 
идеи и креативни съждения, с цел да се намери благоприятен 
изход на проблемната ситуация. Без значение на кой е 
предположението, то се оценява по предварителни критерии. 
На този етап няма погрешно тълкуване на проблема, а се търси 
най-доброто решение.   

3. Оценка на подходящата алтернатива     
След като членовете на групата са уточнили 

алтернативите за елиминиране на проблема се пристъпва към 
избор на подходяща. Такава е всяка, която може да реши 
проблема с минимални ресурси за кратък интервал от време. За 
целта се съставя матрица с теглови коефициенти, а членовете 
на групата избират вариант, чиято стойност е оптималната на 
скалата. Може да се прилага и точкова система. Всеки член на 
групата оценява алтернативите по точки, след което се сумира 
резултата. Алтернативата с най-голям коефициент се използва 
за елиминиране на проблема. Консолидирането на групата 
около една алтернатива, съвсем не означава, че е най-добрата, 
освен за конкретния случай. По-скоро групата избира една 
алтернатива, която смята за правилна и се сдружава за 
практическата й реализация.      

 
4. Подготовка за вземане на решение  
Работата на членовете на групата трябва да бъде добре 

организирана така, че решението да има желания ефект и да се 
вземе, когато е необходимо. В много групи се разработва план 

за действие, който обхваща процедури за подобряване на 
изпълнението на управленските решения. Организационните 
въпроси засягат осигуряване на необходимите ресурси и 
достатъчно време, за да се реализира решението. Фиксира се 
целта на групата (решението, което трябва да се вземе), 
стратегическите приоритети, начална и крайна дата на процеса, 
отговорността на хората, техния статус, правомощия и 
очаквани резултати. Възможни са и други приоритети, ако 
решението е твърде сложно или има допълнителни изисквания.  

5. Реализация на решението  
Това е една от най-важните стъпки, защото решението 

трябва да се вземе в съответствие с предходната, но често 
възникват отклонения от плана, на които групата трябва да 
реагира адекватно. Преценката на членовете на групата има 
огромен ефект за развитието на организацията, тъй като 
рационалното решение елиминира проблема, а погрешното го 
задълбочава (или не го решава).     

6. Обратна връзка за получените резултати 
Изпълнението на решението винаги има ефект – 

позитивен или негативен. Ако решението е елиминирало 
проблема, групата е свършила своята задача и започва 
следваща. Когато решението е неефективно, явно е допусната 
грешка в отделните етапи на неговото изработване или при 
самата преценка. Налага се корекция на решението и се търсят 
причините за отклонението.   

 
IV. Заключение 
Груповото вземане на управленски решения е 

специфичен процес, който зависи от поведението на членовете 
на групата и тяхната реакция към проблемната ситуация. 
Ефективността на решението ще звиси преди всичко от 
качествата и сплотеността на членовете на групата, а 
противното води до конфликти и слаби резултати. Чрез 
публикацията са постигнати следните резултати:   

- установени са насоките за групово вземане на 
управленски решения; 
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- представена е методология за групово вземане на 
управленски решения.  
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