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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
"ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ"
Лесик В. О.
Григоренко В. М.

УДК 336.719

Обґрунтовано доцільність уточнення поняття "технологія управління" в контексті дослідження технологій управління банківською установою. Здійснено
морфологічний аналіз різних підходів до визначення поняття "технологія управління" через використання ключових слів у їх характеристиці. З метою коректного
визначення сутності поняття була підібрана достатньо широка сукупність визначень технології управління, які пропонуються як зарубіжними, так і вітчизняними
вченими. Для визначення поняття "технологія управління", яке б найповніше характеризувало та розкривало його сутність, було використано метод морфологічного аналізу, а також методи узагальнення, порівняння, логічного впорядкування та групування. Уточнено сутність поняття "технологія управління".
Ключові слова: управління, технологія, технологія управління, морфологічний аналіз, діяльність, дія, процес.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
"ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ"
Лесик В. А.
Григоренко В. Н.

УДК 336.719

Обоснована целесообразность уточнения понятия "технология управления"
в контексте исследования технологий управления банковским учреждением.
Осуществлен морфологический анализ различных подходов к определению понятия "технология управления" через использование ключевых слов в их характеристике. С целью корректного определения сущности понятия была подобрана
достаточно широкая совокупность определений технологии управления, которые
предлагаются как зарубежными, так и отечественными учеными. Для определения понятия "технология управления", которое бы наиболее полно характеризовало и раскрывало его сущность, был использован метод морфологического анализа, а также методы обобщения, сравнения, логического упорядочения и
группировки. Уточнена сущность понятия "технология управления".
Ключевые слова: управление, технология, технология управления, морфологический анализ, деятельность, действие, процесс.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT
OF MANAGEMENT TECHNOLOGY
V. Lesyk
V. Grigorenko

UDC 336.719

The necessity for clarifying the concept of management technology in the context
of research of the banking institution management technology is substantiated. Morphological analysis of different approaches to the definition of management technology is
made through the use of keywords in their description. In order to correctly determine
the nature of the concept a sufficiently broad set of definitions of management technology offered by both foreign and domestic scientists was selected. To define the concept
of management technology in a way that would fully characterize and disclose its
essence, a method of morphological analysis and methods of generalization, comparison, logical ordering and grouping were applied. The essence of the concept of management technology was specified.
Keywords: management, technology, management technology, morphological
analysis, activity, action, process.
В умовах розвитку ринкової економіки України, у
той час, коли приймається велика кількість законодавчих
актів, які створюють перешкоди на шляху розвитку банківської системи в цілому й банку зокрема, важливу роль
відіграє технологія управління ним, оскільки головною
метою використання технологій управління банком є досягнення бажаних результатів та поставлених цілей. Враховуючи тенденції розвитку банківських установ, є необхідним своєчасне впровадження технологій відповідно до
вимог сьогодення, оскільки автоматизація операцій, швидкість їх проведення, збір та обробка інформації, своєчасність прийняття рішень як на стратегічному, так і на оперативному рівнях впливають на ефективність управління
установою в цілому. Враховуючи те, що саме поняття
"технологія" є багатогранним та використовується в різних
сферах, обґрунтувати саме впровадження тієї чи іншої
управлінської технології, здійснити її вибір неможливо без
визначення сутності та змісту технології управління.
А тому, враховуючи взаємозв'язок сукупності факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень,
актуальним є аналіз різних підходів до визначення поняття управлінських технологій. Різні аспекти даної проблеми
досліджені в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, таких, як: Бобильова А. З., Кравченко Т. К. і Пресняков В. Ф., Останіна Н. В., Д. Хей, Д. Морріс, Біскуп В. С.,
Василенко А. В., Голубков Є. П., Лебідь О. В., Мосейко В. О.,
Макаренко М. В., Платов В. Я., Ракша Н. В., Семенчук А. О.,
Яцура М. Г. та ін. Проте однозначного тлумачення сутності технології управління в контексті управління діяльністю банку, яке б розкривало зміст поняття, немає, що
й зумовлює необхідність подальших досліджень у цьому
напрямі.
Метою статті є формування науково обґрунтованого визначення поняття "технологія управління", яке б найповніше характеризувало та розкривало його сутність.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями

було: 1) сформувати достатньо широку сукупність визначень поняття "технологія управління"; 2) провести морфологічний аналіз; 3) визначити за результатами узагальнення та аналізу сутність технології управління. Для
розв'язання основного завдання було використано метод
морфологічного аналізу. Також використовувались методи
узагальнення, порівняння, логічного впорядкування та
групування.
Морфологічну декомпозицію проведено з метою
визначення та порівняння наявних підходів до визначення
поняття "технологія управління" через використання
ключових слів у його характеристиці. Для цього була підібрана сукупність визначень "управління" та "технологія
управління".
З метою коректного визначення сутності "управління" було проаналізовано визначення, запропоновані вченими [1, с. 1511; 2, с. 181; 3, с. 15; 4, с. 9; 5, с. 112; 6, с. 49;
7, с. 14; 8, с. 3], та встановлено, що найбільш поширені
підходи до тлумачення поняття "управління" мають такі
складові, як вплив, процес, діяльність (дія), регуляція (керівництво). Узагальнення та критичний морфологічний
аналіз дозволили встановити, що під управлінням доцільно розуміти процес впливу суб'єкта на об'єкт, спрямований на забезпечення ефективного використання ресурсів з метою ефективного функціонування для досягнення
цілей.
Що стосується технологій управління, то саме слово "технологія" (від грец. techne – "мистецтво, ремесло,
наука" + logos – "поняття, вчення") означає "сукупність
знань про способи і засоби проведення виробничих процесів" [9, с. 688].
Підходи до тлумачення поняття "технологія управління" мають такі складові, як процес, послідовність дій,
методи, операції, процедури, інструменти. Результати
морфологічної декомпозиції поняття "технологія управління" наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Результати морфологічної декомпозиції визначення
сутності поняття "технологія управління"
Ключове слово
(слова)

Визначення

Процес

процес підготовки, прийняття й реалізації рішення [10, с. 17];
безперервний творчий процес підтримки сталого режиму функціонування системи шляхом прийняття й
реалізації господарських рішень [11, с. 237];
певний порядок здійснення процесу управління, який обумовлює послідовність та умови прийняття управлінських рішень і визначає найефективніші методи та інструменти їх впровадження на практиці [12, с. 86];
безупинний творчий процес підтримки стійкого режиму функціонування системи шляхом прийняття й реалізації господарських рішень [13];
регламент виконання процесу управління, який обумовлює порядок прийняття управлінських рішень і визначає найефективніші методи та інструменти їх упровадження на практиці [14, с. 207];
процес поділу управління на окремі процедури й операції для подальшої регламентації виконання окремих
завдань з метою ефективного досягнення встановлених цілей підприємства [15];
безперервний, динамічний, послідовний, стійкий, мінливий, цілеспрямований процес, який має циклічний
характер [16, с. 58–59];
сукупність виробничих методів та процесів у певній галузі виробництва, а також науковий опис способів
виробництва [17]

Сукупність знань

сукупність формалізованих знань про виконання процесу управління, що містить вимоги до кваліфікації
управлінського персоналу та опис методів отримання й перетворення вхідної інформації про стан зовнішнього середовища і стан об'єкта управління в управлінські впливи для досягнення цілей підприємства [18, с. 59];
сукупність знань про способи та форми застосування елементів системи управління підприємством у процесах управління, що охоплюють усі процеси, які відбуваються на підприємстві, а також між підприємством та зовнішнім середовищем [19];
сфера знань, що містить методи, способи та теорію їх використання для досягнення цілей управління і
відображають тактику реалізації стратегічних, технологічних, соціально-психологічних та поведінкових
аспектів спільної діяльності людей та управління нею [20]

Послідовність дій

послідовність взаємопов'язаних управлінських операцій та процедур, виконання яких приводить до здійснення управлінських функцій, підтримується управлінськими рішеннями і забезпечується певними методами
та інструментами [21, с. 129];
цілеспрямована послідовність дій, яка за допомогою методів і засобів управлінської праці дозволяє за рахунок впливу на предмет праці забезпечити взаємодію суб'єкта та об'єкта державного управління [22, с. 54];
поєднання, послідовність, взаємозв'язок організаційних, інформаційних, розрахунково-обчислювальних та
інших операцій і процедур у процесі здійснення управлінських функцій [23, с. 627]

Заходи, методи,
інструменти

комплекс послідовно здійснюваних заходів попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня її негативних наслідків [24, с. 21];
послідовність виконання управлінських функцій (планування, організації, мотивації, контролю), методів і процесів управління з метою оптимізації управлінського впливу для досягнення загальних та конкретних цілей
організації [25];
сукупність методів, прийомів, засобів, способів, інструментів, застосування яких повинно забезпечувати
очікуваний результат [26, с. 163];
інструмент, який є найбільш ефективним за обставин, що вимагають масштабних змін, які забезпечать
ефективне використання ресурсів (сировинних, трудових, матеріальних) і покращення показників виробничо-господарської діяльності підприємства [27, с. 141]

Операції,
процедури

сукупність взаємопов'язаних управлінських процедур, спрямованих на обґрунтування, розробку, приймання й виконання управлінських рішень [28, с. 90];
сукупність взаємопов'язаних операцій, що утворюють процедури та спрямовані на належне виконання
управлінських функцій, що забезпечується використанням спеціальних методів, інструментів, пристроїв [29];
сукупність методів, операцій і процедур, які реалізуються в межах управлінських функцій та спрямовані на
досягнення бажаних результатів за допомогою працівників [30, с. 117];
структурована послідовність взаємопов'язаних управлінських процедур та операцій, виконання яких спрямоване на здійснення управлінських функцій, супроводжується прийняттям управлінських рішень і забезпечується певними методами, прийомами, засобами та інструментами [31, с. 354];
взаємоузгоджений комплекс теоретично обґрунтованих і практично орієнтованих процедур досягнення
суб'єктом кар'єри відповідного рівня кар'єрної компетентності [32, с. 52]

Як видно з табл. 1, сукупність морфологічних одиниць, що характеризують сутнісну складову поняття "тех-

нологія управління", є значною мірою неоднорідною. Зокрема, відображаються різні аспекти поняття "технологія

Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè

65
управління", створюється нечіткість визначення. Оскільки
зміст поняття "технологія управління" є багатогранним, то
це свідчить про неоднозначне його розуміння.
Так, Василенко О. В. вважає, що технологія управління – це "безперервний творчий процес підтримки сталого режиму функціонування системи шляхом прийняття
й реалізації господарських рішень" [11, с. 237].
Ракша Н. В. вважає, що технологія управління – це
"певний порядок здійснення процесу управління, який
обумовлює послідовність та умови прийняття управлінських рішень і визначає найефективніші методи та інструменти їх впровадження на практиці" [12, с. 86].
І. Кузнєцова описує технологію управління, як "сукупність формалізованих знань про виконання процесу
управління, що містить вимоги щодо кваліфікації управлінського персоналу та опис методів отримання й перетворення вхідної інформації про стан зовнішнього середовища і стан об'єкта управління в управлінські впливи для
досягнення цілей підприємства" [18, с. 59].
У свою чергу, Смірнов Е. А. стверджує, що технологія управління – це "послідовність виконання управлінських функцій (планування, організації, мотивації, контролю), методів і процесів управління з метою оптимізації
управлінського впливу для досягнення загальних та конкретних цілей організації" [25].

Мосейко В. О. визначає технологію управління як
"сукупність взаємопов'язаних управлінських процедур,
спрямованих на обґрунтування, розробку, приймання й
виконання управлінських рішень" [28, с. 90].
Лебідь О. В. наголошує, що під технологією управління розуміють "сукупність взаємопов'язаних операцій,
що утворюють процедури та спрямовані на належне виконання управлінських функцій, що забезпечується використанням спеціальних методів, інструментів, пристроїв"
[29, с. 302].
Зарубіжні вчені, такі, як Д. Хей і Д. Морріс, трактують технологію як "інформацію, яка специфікує технологічний процес" [33, с. 284].
Як видно з наведеного переліку різноманітних
тлумачень сутності поняття "технологія управління",
вони відрізняються, а тому потребують додаткового узагальнення їх сутності. Складові поняття технологія управління повинні бути взаємопов'язаними, розкривати всі
характерні ознаки, включати засоби, методи та інструменти, за допомогою яких здійснюється процес управління. А
тому в межах ключового слова визначається морфологічна класифікація сутності поняття "технологія управління".
Сукупність морфологічних одиниць можна поділити на
складові: ключове слово – визначення в його межах –
конкретизація визначення. Це дає можливість конкретизувати визначення та встановити мету поняття в межах його
призначення (табл. 2).
Таблиця 2

Класифікація морфологічних одиниць
сутнісної складової поняття "технологія управління"
Ключове слово

Процес

Процес

Визначення в межах
ключового слова
поділу управління

на окремі процедури й операції для подальшої регламентації виконання окремих завдань з метою ефективного досягнення встановлених цілей підприємства

безперервний, динамічний,
послідовний, стійкий, мінливий

має циклічний характер

підтримки

стійкого режиму функціонування системи
рішення

прийняття та реалізації

Послідовність дій

Мета в межах поняття

здійснення управлінських функцій

управлінських рішень, що визначає найефективніші методи та інструменти їх впровадження на практиці
забезпечується певними методами та інструментами
поєднання, послідовність, взаємозв'язок організаційних, інформаційних, розрахунково-обчислювальних та інших операцій і процедур

забезпечення

взаємодії суб'єкта та об'єкта

комплекс здійснюваних заходів

попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня її
негативних наслідків
досягнення бажаних результатів за допомогою працівників

Методи, операції,
процедури, інструменти

реалізуються в межах управлін- забезпечення очікуваного результату
ських функцій
супроводжується прийняттям управлінських рішень і забезпечується
певними методами, прийомами, засобами та інструментами
ефективне використання ресурсів

покращення показників виробничо-господарської діяльності підприємства
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На підставі проведеної морфологічної декомпозиції
видно, що для визначення поняття "технологія управління" такі слова, як методи, інструменти, процедури, які визначають технологію як послідовність дій, є ключовими.
Аналізуючи думки різних вчених, можна зробити висновок,
що в поняття "технологія управління" включають різну
сукупність елементів, таких, як: знання, дії, операції, методи, процес. Але порівнюючи дані тлумачення між собою,
можна виявити ряд невідповідностей. Наприклад, розглядати технологію управління діяльності банку через сукупність знань неможливо, оскільки такий підхід до визначення поняття не розкриває самої сутності. Визначення
поняття "технології управління" діяльністю банківської
установи повинно відображати всі складові, які пов'язані
між собою, та показувати, які операції утворюють взаємопов'язані управлінські процедури та в якій послідовності
мають виконуватись. Також не можна погодитись з авторами, які визначають технологію управління, як сукупність
методів, прийомів, засобів, способів, інструментів, тому,
що в такому випадку технологія управління ототожнюється з методологією, а управління, у свою чергу, є
своєрідним процесом, який забезпечує отримання бажаного результату, досягнення цілей.
Таким чином, під технологією управління пропонується розуміти структуровану сукупність операцій, що
утворюють взаємопов'язані управлінські процедури, спрямовані на здійснення функцій управління та досягнення
цілей із використанням спеціальних методів, прийомів,
засобів та інструментів.
Дослідження питання впровадження та використання управлінських технологій банками, на початковому
етапі, неможливе без визначення сутності поняття "технологія управління", що, у свою чергу, дасть змогу надалі
дослідити складові технологій, їх класифікаційні ознаки та
оцінити ефективність їх використання банківськими установами.
____________
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