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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД  - ПРОВІДНА СКЛАДОВА МЕТОДОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕЛДЖМЕНИУ 

 
Ефективність адміністративного менеджменту  значною мірою залежить від методологічних 

засад, які визначають всі складові управлінської діяльності. Структура методологічних засад постійно 
оновлюється. В останні роки адміністративний менеджмент все  більше орієнтується на філософію 
нестабільності, сінергетику, теорію загального управління якістю, теорію організації, яка сама 
навчається тощо.  Але в структурі методологічних засад адміністративного менеджменту не 
зменшується значення системного підходу.  

Системний підхід до адміністративної діяльності включає декілька аспектів: розгляд 
макросередовища організації як системи; розгляд мікросередовища організації як системи; розгляд 
організації як системи; розгляд управлінської діяльності як системи; розгляд особистості керівника, 
працівника як системи. 

Глобалізація суспільних процесів, інформатизація багатьох сфер суспільного життя зумовлюють 
посилення впливу на діяльність  організацій чинників макросередовища. Макросередовищем  
організації є і весь світ, і держава. Але ці об’єкти є дуже складними та багатокомпонентними. Тому 
системний підхід передбачає визначення тих чинників середовища, які впливають або потенційно 
можуть впливати на організацію. Саме від управління залежить, чи будуть утворювати ці чинники 
середовища єдину з організацією  систему. 

Головними чинниками середовища, що впливають на організація, є: світові тенденції розвитку 
бізнесу; стан розвитку науки (зміни в науковій картині світу); теорія менеджменту; філософія 
управління; особливості соціально-економічного розвитку країни; особливості політичного розвитку 
країни; особливості культурного розвитку країни; традиції в галузі менеджменту; державна політика у 
відповідній сфері. 

Урахування в процесі управління перелічених складових середовища дає можливість зробити 
діяльність організації культуровідповідною. Чинники макросередовища є загальними для всіх 
організацій, чинники мікросередовища є специфічними для окремих організацій або груп організацій. 

             До чинників мікросередовища насамперед слід віднести: особливості соціально-
економічного розвитку регіону; культурний рівень населення регіону; національний склад мешканців; 
особливості мережі організацій; політику місцевих органів управління відповідною сферою; фінансові 
можливості мешканців регіону; кадровий потенціал регіону; ресурсна база; розвиток інфраструктури. 

Системний підхід передбачає розгляд організації як складної багатокомпонентної системи, яка 
має місію та мету діяльності, управлінську підсистему, підсистему, якою управляють. 

Цілісність структурних компонентів організації забезпечує така підсистема організації, як 
управлінська, яку можна розглядати як самостійну складну систему. Її структурними компонентами є 
такі: 1. Мета управління — створення умов для реалізації мети організації. 2. Управлінська 
інформація, яку містять концепції діяльності, етичні кодекси, плани роботи, накази, розпорядження, 
положення, пам’ятки, інструкції тощо. 3. Засоби управлінської комунікації, тобто засоби, форми, 
методи управління. 4. Керуюча підсистема, яку утворюють органи адміністративного та колегіального 
керівництва організацією. 5. Керована підсистема — людські ресурси матеріально-технічна, 
інформаційна, фінансова системи тощо. 

Специфічною рисою управлінської діяльності є те, що вона спрямована на забезпечення 
системного цілісного характеру функціонування як системи, якою управляють, так і системи 
управління. Для того щоб забезпечити цілісність структурних компонентів керуючої підсистеми, треба 
забезпечити системний характер змісту управлінської діяльності. Цю систему становить діяльність зі 
створення прогностичних,  психологічних, виробничих (їх зміст залежить від спрямованості діяльності 
організації) організаційних, правових, кадрових, матеріально-фінансових, ергономічних, медичних 
умов для забезпечення реалізації мети організації. Таким чином, орієнтація змісту управлінської 
діяльності на концепцію ―створення умов‖ є методологічною засадою системного підходу до 
управління організацією. 

Але зміст управлінської діяльності можна розглядати не тільки як систему найбільш важливих 
управлінських завдань (створення дев’яти груп умов), а і як систему певних видів управлінської 
діяльності — функцій управління.  У сучасній теорії управління є багато підходів до структури функцій 



управління. Дотепер зберіг своє значення підхід до функцій управління, розроблений ще А. Файолем, 
який вважав, що управляти — це передбачувати, планувати, організовувати, розпоряджуватися, 
координувати та контролювати. 

Систему функцій управління не можна визначити без розгляду сутності таких понять, як цикл 
управління, функція управління, а також без аналізу кожної з функцій управління. 

Цикл управління — це відрізок часу від визначення мети управління організацією до її реалізації. 
А функція управління — це не тільки вид управлінської діяльності, а й етап управління. В 
управлінській діяльності є два типи завдань: поточні та стратегічні. Функції управління пов’язані з 
вирішенням стратегічних завдань у межах того чи іншого циклу управління. Урахування наведених 
положень дає можливість запропонувати таку систему функцій управління: планування, організація, 
контроль, регулювання. Планування — це визначення мети, завдань, змісту, форм та методів 
діяльності, часу на реалізацію цієї діяльності та відповідальних за її виконання. Організація — це вид 
управлінської діяльності, пов’язаний із ознайомленням працівників зі змістом наступної діяльності 
(планом роботи) та підготовкою людей та всього необхідного для його виконання. Контроль — це 
вид управлінської діяльності, спрямований на зіставлення результатів управління та мети, з’ясування 
причин розбіжностей результатів та мети управління й визначення засобів наближення результату 
управління та мети. Регулювання — це вид управлінської діяльності, спрямований на забезпечення 
наближення проміжного результату управління та мети. Така система функцій повністю охоплює 
управлінський цикл. Таким чином, системний підхід до управління передбачає забезпечення єдності, 
цілісності всіх функцій управління. 

Матеріально-технічну систему організації становлять споруди, системи опалення, 
водопостачання, освітлення,  меблі,  обладнання, сировина, інші ресурси. Від відповідності кожної з 
цих підсистем завданням організації значною мірою залежить ефективність її функціонування. 

Фінансову систему організації утворюють система засобів формування бюджету, система 
бухгалтерського обліку, система розподілу коштів та оплати праці. Важливим завданням керівника 
організації є забезпечення якісного функціонування кожного структурного компонента фінансової 
системи. У сучасній ситуації тільки за таких умов організація може стабільно функціонувати та 
розвиватися. 

Мета та місія організації та управління вирішують за допомогою людської діяльності. Ця 
діяльність є системним явищем, тому врахування та реалізація всіх її структурних елементів є 
запорукою ефективного управління. Психологи в структурі діяльності виділяють такі етапи: 

1) усвідомлення мети та бажання її досягти; 
2) усвідомлення можливостей досягнення мети; 
3) поява мотивів, які підтверджують або заперечують ці можливості; 
4) боротьба мотивів та вибір; 
5) прийняття однієї з можливостей як варіанта рішення; 
6) здійснення прийнятого рішення; 

7) подолання зовнішніх перешкод під час здійснення прийнятого рішення та досягнення 
поставленої мети. 

Керівнику треба враховувати те, що авторитарний стиль управління зумовлює згортання багатьох 
етапів діяльності підлеглих. Ця діяльність стає переважно репродуктивною, менш усвідомленою та 
ефективною. Діяльності організацій, які реалізують творчі завдання більшою мірою відповідає 
демократичний стиль управління. Саме він створює умови для більш повного прояву структури 
діяльності працівників організації, її самоорганізації. 

Усвідомлення керівником організації структури виконавської діяльності дає можливість ефективно 
її аналізувати, моделювати, приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Як до системного явища керівник має підходити і до своєї діяльності. Ретельний аналіз 
управлінської ситуації, визначення мети, змісту, засобів впливу на цю ситуацію та підсумковий аналіз 
отриманих результатів — головні складові повсякденної діяльності керівника. Системоутворюючу 
роль у цій діяльності відіграє мета. Її чітке усвідомлення на кожному етапі діяльності є запорукою 
цілісності та ефективності керування організацією. 

Системний підхід до управління передбачає розгляд особистості  працівника, керівника як 
системних явищ. У психологічній науці є велика кількість теорій особистості. Так С. Рубінштейн у 
структурі особистості виділяв три блоки: спрямованість; знання, вміння, навички; індивідуально-
типологічні особливості [1].  

Значні потенційні можливості для використання в управлінській діяльності має теорія особистості, 
розроблена К. Юнгом. Ця теорія набула подальшого розвитку у поглядах представників соціоніки — 
нової галузі психологічної науки. Найважливішими характеристиками особистості вони, як і К. Юнг, 
вважають екстраверсію-інтраверсію, раціональність-ірраціональність, етику-логіку, сенсорику-інтуїцію. 
У людини з кожної із цих пар краще розвинена одна складова. Комбінація 8 складових зумовлює 
існування 16 типів людей [2]. Так, у одного з типів більш розвиненим є екстраверсія, ірраціональність, 
інтуїція, логіка. Кожна з цих особливостей принципово впливає на характер взаємодії людини з 
навколишнім світом, усі прояви її життєдіяльності. 



Керівнику треба враховувати, що екстраверти порівняно з інтравертами більше впевнені у собі, 
дещо агресивні, орієнтовані на зовнішній світ, не завжди виконують свої обіцянки, орієнтовані на 
лідерство, добре пристосовуються до середовища, не завжди стримані, схильні до відповідальності. 
Інтраверти не завжди впевнені у своїх силах, миролюбиві, орієнтовані на себе, мають труднощі в 
адаптації до середовища, спокійні, схильні до обов’язків, частіше за все виконують свої обіцянки. 

Ірраціональні люди допитливі, схильні до нових завдань та оригінальних поглядів на явища, 
повільно реагують на події, поступово накопичують інформацію, їхня поведінка залежить від 
загального стану та відчуттів, які виникли в цей час, тому їхні реакції заздалегідь необмірковані, вони 
здійснюють діяльність без попередньої підготовки, схильні починати багато справ, але не всі їх 
завершувати, їхня працездатність залежить від настрою, який є нестійким, а емоції імпульсивними, 
вони здатні гнучко змінювати рішення та поведінку залежно від ситуації. 

Раціональні люди краще сприймають те, що підлягає раціональному поясненню, прояви їхню 
життєдіяльності зумовлені інтелектуальними висновками, в спілкуванні мають установку на людину, 
здійснюють попередню підготовку до діяльності, яку виконують за попереднім планом, реагують 
вчинком на вчинок, емоцією на емоцію, нездатні гнучко змінювати поведінку залежно від ситуації, 
мають стабільну працездатність, стійкі до стресогенних ситуацій. 

Етики добре відчувають емоційний стан інших, уміють налагоджувати стосунки з іншими, сміливо 
маніпулюють своїми та чужими емоціями (емоції для них мають цінність), у сфері взаємовідносин 
предметів об’єктивного світу відчувають себе не дуже впевнено, розпочавши справу перебільшують 
значення другорядних питань, дрібниць, допомагають логікам розібратися у стосунках та почуттях 
людей, яких оцінюють як ―гарних-негарних‖, умовляють інших здійснити той чи інший вчинок. 

Логіки легко розбираються в об’єктивних закономірностях світу, легко визначають головне та 
другорядне, погано розбираються в почуттях та стосунках людей, не люблять розмовляти про свої 
почуття (вони для них загадка), інших оцінюють як розумних-нерозумних, ділових та неділових, 
допомагають етикам у вирішенні питань визначення пріоритетів у діяльності та відносин предметів 
об’єктивного світу, надають перевагу доказу доцільності або недоцільності будь-яких вчинків. 

Сенсорики повноцінно сприймають навколишній світ за допомогою відчуттів, спостережливі, 
добре знають, чого бажають, рідко сумніваються, спрямовані на практичну діяльність, живуть ―тут і 
зараз‖, підтримують чистоту та порядок. 

Відчуття інтуїтивних людей не дуже чіткі, вони погано сприймають матеріальність світу, 
неспостережливі, дивляться крізь об’єкти, під час прийняття рішень піддаються сумнівам, не дуже 
гарно працюють руками, їх призначення — продукування ідей, у конфліктній ситуації накопичують 
образи, живуть ―не тут і не зараз‖, а в спогадах про минуле та думках про майбутнє. 

За даними американських психологів, серед керівників 42 % сенсорно-логічних та 37 % інтуїтивно-
логічних. Інтуїтивно-логічні керівники краще очолюють установи, які інтенсивно розвиваються, 
вирішують творчі завдання. 

Вивчення та врахування керівником типологічних особливостей підлеглих дає змогу краще 
розуміти їхні вчинки, створювати умови для більш повної реалізації їхнього потенціалу, приймати їх 
такими, якими вони є. Урахування наведеної структури дає можливість керівнику з наукових засад 
аналізувати особистість працівника, визначати засоби впливу на нього. Системний підхід до 
управління організацією передбачає розгляд моделей, що створюються під час управління, як 
відбитків реальних систем. 

Ефективність діяльності організації значною мірою залежить від якості таких моделей, як плани 
роботи, бізнес-плани,  концепції, накази,  програми, положення, посадові обов’язки, пам’ятки. У зв’язку 
з цим необхідно періодично доопрацьовувати ці документи. 
        Деякі автори вважають, що системний підхід має обмежені можливості, що пов’язано: з 
акцентуацією управлінських знань переважно на організаційно-структурні аспекти діяльності та 
недооцінкою змістовного аспекту діяльності;плануванням принципу використання особистості в 
управлінні. Низький рівень сформованості у керівників уміння мотивувати підлеглих зумовлює 
домінування в управлінській практиці монологічного типу взаємодії; домінуванням в організації 
спрямованості на усунення наслідків відхилень від заданих параметрів розвитку замість запобігання 
недолікам. 

Існує думка, що названі особливості зумовлюють те, що велике коло управлінських завдань 
залишається поза увагою керівників. На їхню думку, позбавитися від перелічених недоліків дає 
можливість ситуативний підхід. Проте, перелічені недоліки відображають не сутність системного 
підходу, а недоліки діяльності з його реалізації. Щодо орієнтації управління на усунення недоліків, то 
треба зазначити: чим повніше реалізується функція організації, тим меншою є ймовірність появи 
недоліків у роботі. Тобто функція організації — це головний засіб запобігання недолікам. Але  
управлінська діяльність є дуже складною системою, яка підлягає впливу багатьох факторів, а тому 
виникнення відхилень результатів управління від мети є закономірним. Саме цим зумовлюється 
необхідність таких функцій управління, як контроль та регулювання. 



Вважаємо, що немає необхідності протиставляти системний та ситуативний підходи. Перший 
відображає загальну логіку управлінської діяльності, другий — технологію вирішення поточних 
завдань. Таким чином, системний та ситуативний підходи не суперечать, а доповнюють один одного. 
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