АГРОСВІТ № 7, 2013
УДК 631.15:346

Г. М. Чорний,
д. е. н., професор,
Національний університет біоресурсів та природокористування України
І. А. Міщенко,
к. е. н., старший викладач,
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Т. М. Васюта,
аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ В ТЕОРІЇ
СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
G. M. Chornuj,
Ph.D, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
I. A. Mishchenko,
Ph.D., Senior Lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
T.M. Vasjuta,
graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
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Проаналізовано управлінську функцію в соціальних системах через призму циклічної зміни ста
ну інформації і запропоновано класифікаційну модель ієрархічної декомпозиції інтегрованої управ
лінської функції, що дало змогу обгрунтувати, поглибити та упорядкувати класифікацію управлі
нських функцій.
Analysis of the management function in social systems through cyclical change of information and
introduction of a classification model of hierarchical decomposition of an integrated management function,
which helps in defining, expanding, and systematizing of the classification of management functions.
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ПРОБЛЕМА І АНАЛІЗ СТАНУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна наукова і навчальна література з
менеджменту розглядає концепцію управлінсь
кої функції в контексті практичної діяльності
керівників, спеціалістів і повноважних органів,
тобто всіх суб'єктів управління.
Складність цього явища на емпіричному
рівні пізнання не дає змоги усвідомити його
зміст достатньою мірою. Лише теоретичний
аналіз розкриває сутність управлінської функ
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ції як сукупності певних видів робіт в їх логічній
послідовності. Ці види робіт правомірно тлу
мачити функціями нижчого порядку або
підфункціями.
На початку ХХ століття А. Файоль впер
ше розклав інтегровану управлінську функ
цію на конкретні види робіт за їх одно
рідністю. Він стверджував: "Управляти — оз
начає передбачати, організовувати, розпо
ряджатись, координувати і контролювати…"
[1, с. 12].
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Послідовники А.Файоля до на
ɇɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ʀʀ
ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ (ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɿɣ)
ших днів використовують результа (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ти його аналізу управлінської функ
ції в різних інтерпретаціях, але при
цьому зберігається фундаментальна
ɉɨɹɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
(ɩɿɫɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɣ)
основа автора.
У сучасних монографіях, пері
Рис. 1. Стадії циклічної зміни стану інформації
одични х фа хови х в идан нях та
грунтовних підручниках вони зве
дені до чотирьох видів робіт —
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ
планування, організовування, мо
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
тивування і контролювання, які
розглядаються як загальні функції
управління, бо вони притаманні
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɿɲɟɧɧɹ
практичній діяльності всіх суб'єк
тів управління в соціальних і змі
шаних системах. Р. Грифін [2];
Рис. 2. Управлінські функції другого порядку
М. Мескон [3]; Ф. Хміль [4]; А.
Жегда [5]; Й. Завадський [6]; М. Бесєдін [7]; ретні зміни в динамічній системі як джерело
С. Роббінс [8]; С. Михайлов [9].
нової інформації [10, с. 38]. Ці три види робіт
Проте використання таких галузей знань, — інформаційне забезпечення, прийняття
як кібернетика, інформатика і теорія систем, рішення та реалізація рішення — правомірно
які не були відомі А. Файолю і сформувались назвати підфункціями другого порядку по
в другій половині ХХ століття, надає мож відношенню до інтегрованої управлінської
ливість глибше заглянути в сутність управлін діяльності суб'єктів управління як функції пер
ня як явища та його функціональну диферен шого порядку. Вони мають місце в біологічних,
ціацію.
технічних і соціальних системах, тому є універ
сальними функціями (рис. 2).
МЕТА
Універсальні функції є складовими алгорит
Обгрунтування об'єктивної основи управ му практичної управлінської діяльності в опе
лінських функцій та опрацювання пропозиції ративних ситуаціях. Подальший аналіз змісту
щодо їх класифікації в контексті управлінсь цих трьох функцій за складних довготерміно
кого процесу.
вих ситуацій призвів до розподілу їх на менші
за обсягом однорідні види робіт, тобто на
МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
функції третього порядку [10, с. 40].
Поглиблений теоретичний аналіз управлі
Робота з інформаційного забезпечення має
нських явищ у динамічних системах різної при підстави для її поділу на менші за обсягом ро
роди з позицій кібернетики й інформатики доз боти з обліку інформації та аналізу інформації,
волив виявити об'єктивну основу інтегрованої робота з прийняття рішення — на роботи з
управлінської функції, яка полягає у зміні ста цілевстановлення і планування, робота з реал
ну інформації, що здійснюється по колу і має ізації рішення — на роботи з організовування,
циклічний характер.
керування і контролювання.
Саме аналіз управлінської функції через
Отже, вищезазначені традиційні в теорії
призму циклічної зміни стану інформації менеджменту чотири загальні функції — пла
привів до її декомпозиції на однорідні види нування, організація, мотивація і контроль ло
робіт, які пов'язані зі стадіями цього циклу гічно доповнюються ще трьома видами робіт —
(рис. 1).
обліком інформації, аналізом інформації і ціле
Ці три стадії слугують об'єктивною осно встановленням. Ці сім видів управлінських
вою управлінських процесів у практичній ро робіт є функціями третього порядку. У кожній
боті суб'єктів управління. Стадії нагромаджен складній довготерміновій ситуації вони вико
ня (концентрації) інформації відповідає робо нуються в їх логічній послідовності, утворюю
та суб'єкта управління з інформаційного за чи управлінський процес. Цю декомпозицію
безпечення, стадії перетворення накопиченої інтегрованої управлінської функції можна уна
інформації в її новий вид — робота з прийнят очнити класифікаційною моделлю (рис. 3).
тя рішення, а стадії появи інформації — робо
Автори більшості наукових, навчальних
та з реалізації рішення, наслідком якої є конк публікацій стверджують, що виконання
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функції з прийняття рішення
(рис. 2).
При цьому суттєво зазначити,
що
запропонована класифікація
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ
не відмежовується від традицій
них чотирьох загальних функцій,
а органічно вписує, "вмонтовує"
їх в структуру управлінського
циклу (рис. 4), де:
Ф1 — інтегрована управлінсь
ка функція;
Ф1.1 — Ф1.3 — базові універ
сальні функції з забезпечення
Рис. 3. Класифікаційна модель декомпозиції інтегрованої
інформацією, прийняття рішення
управлінської функції
і виконання рішення;
функції з планування розпочинається з виз
Ф1.1.1 — Ф1.3.3 — повний перелік (комплекс
начення мети (встановлення цілі). Тому них) загальних функцій, які складають управ
цілком реально, що виділення цілевстанов лінський цикл;
лення в окрему загальну функцію може бути
Ф1.2.2 — Ф1.3.3 — чотири традиційні загальні
дискусійним. Проте уважні спостереження за функції як частина управлінського циклу.
практичною діяльністю всіх суб'єктів управ
Теоретичні положення стають достовір
ління в соціальних системах засвідчують той ними лише тоді, коли вони знаходять під
факт, що робота з планування розпочинаєть твердження на практиці. Наприклад, відок
ся лише після опрацювання мети (цілі), що ремлений управлінський цикл у ситуації
сам план є лише програмою конкретної діяль створення цеху з переробки насіння соняш
ності, яка спрямовується на досягнення мети. ника в багатогалузевому підприємстві наоч
Доки не буде суб'єктом управління визначе но ілюструє наявність трьох базових уні
но чіткої конкретної мети, робота з плану версальних і семи похідних загальних функ
вання взагалі втрачає свій сенс. Саме тому цій (табл. 1).
цілевстановлення має всі підстави розгляда
Зображена у таблиці 1 функціональна
тися самостійним явищем у роботі керівника структура змісту управлінського циклу зас
як наступна логічна функція після аналізу відчує правомірність поділу інтегрованої уп
ситуації. Зіставлення семасіологічного змісту равлінської функції на однойменні поняття
термінів "ціль" і "план" також дає підстави нижчого порядку, з одного боку, та сприя
для ствердження, що вони є окремі самодос тиме керівникам, спеціалістам і повноваж
татні поняття і кожне з них має право на своє ним органам глибше і предметніше усвідом
місце в теорії менеджменту. Оскільки вста лювати зміст своєї практичної діяльності та
новлення цілі за своєю сутністю є прийнят відшуковувати шлях і способи її удоскона
тям рішення, то цілком логічно ця функція є лення.
складовою частиною базової універсальної
Обгрунтуванням семи загальних функцій
не завершується декомпозиція інтегрованої
управлінської функції суб'єктів управління.
У кожній з них можуть виділятись декілька
Ɏ
Ɏ
видів робіт, які за однорідністю змісту ма
Ɏ1.2
ють підстави розглядатися як під функції за
гальних функцій або функції четвертого по
Ɏ
рядку стосовно запропонованої декомпози
Ɏ
Ɏ1
ційної моделі (див. рис. 4). Наприклад, у за
гальний функції з керівництва доцільно ви
Ɏ1.
Ɏ1.3
Ɏ
ділити наступні класифікаційні елементи:
1) економічне керівництво; 2) адміністратив
Ɏ
не керівництво; 3) психологічне керівницт
Ɏ
во. Такий поглиблений аналіз інтегрованої
управлінської функції можна розглядати як
Рис. 4. Схематичне зображення
перспективний предмет спеціального дослі
управлінського циклу та місця в ньому
дження.
чотирьох традиційних загальних функцій
1.2.1

Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ

Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ

Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɧɧɹ

ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ

ɐɿɥɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚ

Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ

Ɉɛɥɿɤɨɜɭɜɚɧɧɹ

ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ

1.2.2

1.3.1

1.1.2

1.3.2

1.1.1

1.3.3
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Таблиця 1. Функції, що мають місце в управлінському циклі при створенні цеху з переробки
насіння соняшнику
ɋɬɚɞɿʀ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ
ɰɢɤɥɭ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
(ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ)
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ʀʀ
ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ (ɩɪɨɟɤɬ
ɞɿɣ)
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɿɣ ɹɤ
ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɹɜɢ
ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
Ȼɚɡɨɜɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ
(Ɏ1.1)

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɯɿɞɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ
Ɉɛɥɿɤɨɜɭɜɚɧɧɹ
(Ɏ1.1.1)
Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ (Ɏ1.1.2)

Ɋɨɛɨɬɚ ɡ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ (Ɏ1.2)

ɐɿɥɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (Ɏ
1.2.1)
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (Ɏ1.2.2)

Ɋɨɛɨɬɚ ɡ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɶ (Ɏ1.3)

Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɧɧɹ
(Ɏ1.3.1)
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ (Ɏ1.3.2)
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ
(Ɏ1.3.3)

ВИСНОВКИ

1. Об'єктивною основою абсолютно всіх
управлінських процесів у соціальних, змішаних
системах, біологічних і технічних системах є
зміна стану інформації з її трьома стадіями: 1)
появою; 2) накопиченням; 3) перетворенням у
новий вид.
2. У відповідності до цих трьох стадій зміни
стану інформації з інтегрованої управлінської
діяльності виокремлюються три види робіт: 1)
забезпечення суб'єкта управління інформа
цією; 2) прийняття рішення; 3) виконання
рішення. Вони виконуються в логічній послідов
ності, утворюючи свого роду коло або управл
інський цикл.
3. Ці три види робіт правомірно назвати ун
іверсальними управлінськими функціями, бо
вони мають місце в біологічних, технічних і
змішаних системах. Їх можна розглядати та
кож і як базові функції, бо вони дають початок
традиційно визнаним у теорії менеджменту за
гальним функціям.
4. Подальша поглиблена диференціація ін
тегрованої функції з управління дає змогу на
основі трьох універсальних базових функцій
виокремити сім функцій нижчого (третього)
порядку: 1) обліковування; 2) аналізування;
3) цілевстановлення; 4) планування; 5) органі
зовування; 6) керування; 7) контролювання.
5. Опрацьована класифікаційна модель уп
равлінських функцій, що складається з трьох
універсальних і семи загальних однойменних
понять другого і третього порядків, у жодно
му разі не заперечує традиційно пануючих у
теорії менеджменту чотирьох загальних функ
цій — планування, організовування, мотиву
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Ɂɦɿɫɬ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɉɨɲɭɤ, ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ,
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ "ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɭ"
- ɩɨɬɪɟɛɢ - ɩɪɨɛɥɟɦɢ - ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.
Ɂɞɚɱɚ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɭ
ɜɟɪɟɫɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ,
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.
Ʉɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɥɚɧɨɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭ
ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ

вання і контролю. Навпаки, вона залучає їх до
свого складу, розширюючи та поглиблюючи те
оретичну сутність категорії "функція" в менед
жменті.
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