Філософія
УДК 167/168:005.53]:[316.324.8:004]
DOI https://doi.org/10.26661/hst-2021-8-85-04
© OLEKSENKO, ROMAN

Dmytro Motornyi Tavria state agrotechnological University (Melitopol, Ukraine)
E-mail: roman.xdsl@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0002-2171-514X
Таврійський державний агротехнологічний університет імені, пр. Хмельницького 18,
72312 Мелітополь Україна Запорізька область
Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Hetmanskaya str., 18,
72312 Melitopol, Ukraine Zaporizhzhia region Ukraine

©NIKITENKO, VÌTALINA

Engineering educational and scientific Institute of Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
E-mail: vitalina2006@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9588-7836
Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету,
226 пр. Соборний, 69006 Запоріжжя, Україна
Engineering educational and scientific Institute of Zaporizhzhia National University,
226 Soborny Avenue, 69006 Zaporizhzhia, Ukraine

ЛОГІКА ЯК НАУКА ПРО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Анотація.
Актуальність дослідження логіки як науки про прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві
у тому, що сьогодні не вистачає логічного мислення, щоб перевірити факти, зібрати все до цілісності та наукової
обґрунтованості. Людство і політики роблять низку помилок мислення через когнітивні упередження, посадовці
стикаються з когнітивними ілюзіями, коли приймають рішення. Мета дослідження – концептуалізація логіки як
науки про прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві. Завдання дослідження: 1) дослідити
методології аналізу логіки як науки прийняття управлінських рішень та виокремити системний підхід, практичним результатом якого є застосування є розроблені методики прийняття рішень; 2) з’ясувати логіку як науку
про логічні моделі-інтерпретації та їх максими, в основі яких дискурсосмислення правильного логічного мислення та його застосування в управлінській практиці; 3) показати відмінність між діалектичною, класично-формальною та іншими видами логіки, що свідчать про велику розгалуженість логік та виявлення їх спрямованості.
Методологія дослідження. Для реалізації цієї мети використовуються наступні методи: метод системного аналізу
і синтезу, феноменологічний (аналіз феноменів), герменевтичний (тлумачення текстів); принципи взаємозв’язку,
взаємозумовленості, об’єктивності, історизму, системності, комплексності, що дозволили виявити діалектичний
взаємозв’язок між досліджуваними об’єктами, процесами, явищами. Результат дослідження. Дискурсосмислення
управлінських процесів досягається за допомогою логічних мультиматриць, принципів, структур, систем, які
визначаються конкретно достовірним змістом і не залежить від будь-яких мультиафірмацій. Правильний висновок при прийнятті управлінських рішень у тому, щоб у ньому результувалося тільки достовірне знання та умовивід, що дозволяє певним структурам отримати певні результати та нові істини за допомогою феноменології, тобто
чистих істин.
Ключові слова: логіка, управлінське рішення, мультиоперації, методи, методологія, дискурсосмислення

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями
Актуальність логіки як науки про прийняття
управлінських рішень сьогодні відіграє величезну
роль, так управлінці живуть в умовах інформаційного хаосу та перезавантаження, у якому
високопосадовці повинні володіти ясним розумом в інформаційному хаосі, так як глобалізація
економіки зазнає величезного впливу інформації,

з яким світ ще не стикався. Інформація завжди
була і залишається ключовим ресурсом у житті
суспільства, держави, управлінців.
Вона допомагає удосконалювати суспільство,
медичну сферу та освіту, приймати рішення,
насолоджуватися особистісним та економічним
зростанням, а також ретельніше обирати високопосадовців. Пошук інформації потребує використання логічних закономірностей задля розуміння
великих затрат, оскільки інтернет зробив знання
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доступнішими й децентралізованими, поняття
істинності й авторитетності стали розмитими.
Суперечливі точки зору на навколишню дійсність є як ніколи доступнішими, які часто поширюють люди, які не задумаються про їхню достовірність та не володіють законами логіки. Багато
хто доходить висновку, що не знає, кому вірити,
що є правдою, що було змінено, а що біло перевірено. Не вистачає логічного мислення, щоб перевірити факти, зібрати все до цілісності та наукової обґрунтованості. Людство і політики роблять
низку помилок мислення через когнітивні упередження та й стикаємося не лише з оптичними
ілюзіями, а й когнітивними, коли приймаємо
рішення. Найімовірніше, посадовці стикаються
з ними тоді, коли мають справу з великими
даними, які стали нормою сьогодення.
Часто посадовці стикаються з відсутністю
законів логіки, коли обробляють інформацію, не
приділяють уваги важливому взаємозв’язку між
логікою, увагою і пам’яттю. Логіка допомагає
не тільки трактувати фізичний світ довкола, але
й внутрішній світ у наших головах, ментальному
просторі, при прийнятті рішень, навіть у повсякденному житті, у ситуаціях біфуркації та вибору
свого шляху. Тому сьогодні нам треба не просто
менше сприймати інформації, а мати систему для
її структурування, а для цього використовували
логіку, її закони та закономірнотсі.
Людина схильна структурувати світ, але для
цього вона повинна розвивати логічне мислення, щоб легко орієнтуватися у сучасному
світі – світі телефонів, гаджетів, інтернету, щоб
відчути цілісну картину сучасного світу. Коли не
в достатній мірі використовується логіка, людина
губиться у цьому світі, її мозок не може створювати категорії та класифікувати речі, посадовці
пропускають ділові зустрічі або забувають зробити все, що запланували. У логічному контексті
думки плавно повинні перетікати від однієї до
іншої, відбувається злиття ідей, зображень і звуків – минулого, сьогодення і майбутнього, вільно
поєднуючись у потоці свідомості.
Це особливий стан мозку, коли з’являється
зв'язок між ніби непоєднуваними уявленнями
й думками, коли майже відсутні бар’єри між
почуттями й концепціями. Відкриття цього особливого стану, що сприяє вільнішому, нелінійному мисленню, було одним з найбільших проривів у нейронауці за останні 20 років. Нейронна
мережа, яка відповідає за цей стан, впливає
на логіку і свідомість людини, які слід розви-

вати, культивувати, забезпечувати необхідною
інформацією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
з яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор
Логіка прийняття управлінських рішень – область дослідження, до якої залучаються поняття
і методи математики, статистики, економіки,
менеджменту і психології, філософії і психології з метою вивчення закономірностей вибору
людьми шляхів вирішення проблем і завдань,
а також способів досягнення бажаного результату.
Розрізняють нормативну теорію, яка описує раціональний процес прийняття рішення і дескриптивну теорію, що описує практику прийняття
рішень. Аналіз останніх досліджень. Історія становлення сучасної теорії прийняття політичних
рішень у сфері державного управління досить
детально досліджена вітчизняними та зарубіжними дослідниками, такими як: С. Алексєєв,
В. Абрамов, Д. Бахрах, О. Висовень, В. Горбулін,
А. Дегтярьов, М. Євсєєв, Д. Істон, А. Качинський,
Г. Новицький, В. Олуйко, В. Парсонс, Г. Ситник,
Г. Саймон, Ф. Фукуяма, А. Хігглі та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття
Мета та формування цілей статті (постановка
завдання).
Мета дослідження – концептуалізація логіки
як науки про прийняття управлінських рішень
в інформаційному суспільстві.
Завдання дослідження:
1) дослідити методології аналізу логіки як
науки прийняття управлінських рішень та виокремити системний підхід, практичним результатом якого є застосування є розроблені методики
прийняття рішень;
2) з’ясувати логіку як науку про логічні моделіінтерпретації та їх максими, в основі яких дискурсосмислення правильного логічного мислення
та його застосування в управлінській практиці;
3) показати відмінність між діалектичною,
класично-формальною та іншими видами логіки,
що свідчать про велику розгалуженість логік
та виявлення їх спрямованості.
Виклад основного матеріалу дослідження
з обґрунтуванням отриманих наукових
результатів
1. Методологія дослідження. Раціональний
процес вирішення проблем і завдань включає
наступні етапи, при необхідності, виконуються
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одночасно, паралельно, ітераційно, з поверненням до виконання попередніх етапів: ситуаційний аналіз (аналіз проблемної ситуації); ідентифікація проблеми і постановка мети; пошук
необхідної інформації; формування множини
можливих рішень; формування критеріїв оцінки
рішень; розробка індикаторів і критеріїв для
моніторингу реалізації рішень; проведення
оцінки рішень; вибір найкращого рішення;
планування; реалізація; моніторинг реалізації;
оцінка результату.
При цьому виконання всього процесу
та етапів здійснюється раціонально обґрунтованим способом. Для реалізації цієї мети використовуються наступні методи: метод системного
аналізу і синтезу, феноменологічний (аналіз феноменів), герменевтичний (тлумачення текстів);
принципи взаємозв’язку, взаємозумовленості,
об’єктивності, історизму, системності, комплексності, що дозволили виявити діалектичний
взаємозв’язок між досліджуваними об’єктами,
процесами, явищами. Дослідження базується на
комплексі загально філософських, загальнонаукових і спеціальних методів, що дозволили забезпечити логічну обґрунтованість та достовірність
наукових результатів.
В основі методології процесу прийняття
управлінських рішень лежить системний підхід,
при цьому практичним результатом його застосування є розроблені методики прийняття рішень.
У міру збільшення тривалості періоду, на який
приймаються рішення, змінюється і зміст вирішуваних завдань. Чим довший період, тим більші
зміни відбуваються в системі.
В основі процесу прийняття складного
рішення лежить процедура вибору. Найбільш
поширеним є критеріальний мову опису вибору,
завдання якого найбільш повно розроблені в математичному відношенні, що відкриває широкі
можливості застосування комп'ютерної техніки
для їх вирішення. Основні методи прийняття
управлінських рішень, що використовуються на
всіх етапах процесу прийняття рішення, групуються в формальні, евристичні методи, методи
експертних оцінок, при цьому формальні методи,
що мають глибоку математичну опрацювання,
найчастіше використовуються для розв'язання
добре структурованих проблем, евристичні і експертні – для слабоструктурованих і неструктурованих проблем.
2. Логіка як наука про логічні моделі-інтерпретації та їх максими

Логіка як наука про моделі-інтерпретації
та максими прийняття управлінських рішень – це
дискурсосмислення правильного логічного мислення та його застосування в управлінській практиці, наука про прийоми та інструменти пізнання
об’єктивно реального управлінського світу та його
феномени, процеси, факти. Дискурсосмислення
управлінських процесів досягається за допомогою
логічних мультиматриць, принципів, структур, систем, які визначаються конкретно достовірним змістом і не залежить від будь-яких мультиафірмацій.
Правильний висновок при прийнятті управлінських рішень у тому, щоб у ньому результувалося
тільки достовірне знання та умовивід, що дозволяє певним структурам отримати певні результати та нові істини за допомогою феноменології,
тобто чистих істин. Як відмічав ще Е.Гусерль,
феноменологія чистої аргументації у тому, щоб
не застосовувати чуттєво-емотивні матриці інтуїтивного порядку.
Недостовірні резюме чи узагальнення
можуть привести до необґрунтованих рішень
та неправильних висновків. Логічні репрезентації демонструють мультивисловлювання у прийнятих рішеннях, а також встановлюють смисли
та їх значення, у контексті яких диференціюються
кореляції між поняттями, символами, термінами
за допомогою дискурсивного аналізу.
Логіка як наука також визначає статистичноймовірнісні моделі, інтерпретує дискурсивнологічні помилки, софізми, які можуть бути істинними або неістинними, а також набувати інші
смисли.
У контексті соціально-філософського аналізу
визначимо типи та форми логіки, що включають
ті чи інші напрями розвитку в основі яких максими певних смислів:
1) деонтологічна логіка досліджує логіні когеренції і констеляції нормативних висловлювань;
2) логіка часу коментує дискурсивні імплікації про минуле і майбутнє нашого суспільства,
управління, економіки, економічного зростання;
3) модальна логіка досліджує поняття необхідності, випадковості, можливості;
4) епістемологічна логіка досліджує поняття
відносно сумніву чи переконання;
5) логіка критеріїв-оцінок оперує такими
поняттями, що «добре», а що «погано»;
6) логіка каузальності вивчає моделі детермінованості –причинності;
7) фундаментально-субс
танційна
логіка
включає моделі класичної логіки, багатовимірної
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логіки, модальної логіки, часової логіки, до якої
можна підключити моделі математичної логіки,
теорію доказовості, теорії множини;
8) логіка трансформації включає моделі,
схеми, системи металогіки, досліджує дискурсивно-логічні концепти теорії, їх іманентну компетентність з орієнтацією на онтолого-екзистенційні феномени;
9) логіка ймовірностей включає максимипринципи індуктивної логіки, логіки екзистенції,
логіки трансформації, логіки цілого і частини,
логіки афірмації, логіки інтенції, логіки дії, логіки
рішення, логіки селекції. У залежності від моделей-систем чи інфраструктури логіка як наука
інтерпретує такі поняття, як доказовість, логічне
дослідження, логічна матриця.
Логіка як наука включає закони, максими,
принципи, які можуть бути абсолютними і відносними істиками, у залежності від дискурсивнологічних концепцій, диспозицій, у кореляції між
предметами і об’єктами. Докази у дискурсивних
формах математичної логіки не можуть володіти
абсолютно константою релевантністю, так як все
визначається афірмаціями чи інтенціями через
призму завдань проектів, кореляцій між самими
модусами та їх аргументаціями.
3. Відмінність між діалектичною, класичноформальною та іншими видами логіки
Безперечно, існує релевантно-диференційна
відмінність між діалектичною логікою і класично-формальною логікою, так як діалектична
логіка досліджує еволюцію понять і репрезентацій, їх кореляції і суперечності, діалектичні
принципи істини, абстрактного і конкретного.
Класично-формальна логіка спроектована на експлікації готових епістемологічних моделей знання та на дескрипцію формальних імплікаційкогеренцій самого знання.
Діалектична і формальна логіка – це диференційні науки-теорії, які взаємопов’язані між
собою, проте диференціюються за своїми методами дослідження. Традиційно-класична логіка –
це елементарно математична логіка, яка вивчає
закони тотожності, суперечності, достатньої
основи, які регулюють судження, поняття і диференційні матриці зв’язку думок: умовивід, доказ
чи спростування, які інтерпретують закони-максими об’єктивної дійсності. Логіка вчить тому, як
встановити достовірно-істинне знання, застосовуючи закони логіки, щоб мислити згідно логічного
мислення та роботи правильні судження і висновки, формалізувати методи математичної логіки.

У моделях математичної логіки висловлювання
есплікуються згідно з критеріями їх істинності,
а змістовно-смисловий аспект елімінується.
Сучасна формально-символічна логіка не розглядає матрице змістовну структуру мислення,
а експлікує тільки форму самих думок, редукуючи їх у руслі елементарно-простих інгредієнтів,
проте це не дає можливості тотально охопити
весь процес мислення як такий. Сучасна логіко
здійснює вплив на еволюцію математики у проекціях формальних моделей, алгоритмів теорії
множини. Логіка відносин – це розділ у класичній логіці, який інтерпретує вчення про судження,
концепції умовиводів, а також феномени імплікації між суб’єктом і предикатом. Логіка часу – це
розділ модально-аксіологічної логіки, який інтерпретує дискурсивно-логічні імплікації часових
афірмацій з орієнтацією на феномени минулого,
теперішнього і майбутнього (було, буде, ще відбудеться колись, можливо відбудеться і т.п.).
Дискурсивно-логічні матриці пізнання слід експлікувати як стадії гностизації суб’єктом наявноматеріального світу – його онтосу, природи,
екзистенції, соціуму, історії. Дискурсивно-логічні
фази гностизації опосередковані властивостями,
відносинами та кореляціями між об’єктами,
моделями, системами наявної дійсності. Генезис
об’єктивного світу, соціуму, природи пов'язаний
з мультимоделями мови, на основі якої здійснюється пізнання об’єктивного світу у сукупності
з людською діяльністю. Самі ж матриці дискурсивного пізнання продукуються у формі понять,
суджень, висловлювань, умовиводів, дискурсузагальнень, а переходи від одного до іншого типу
здійснюються від почуттєво-емотивного пізнання
до рефлексивно-мотиваційно-логічного пізнання.
Рефлексія здійснюється у когеренції з феноменами чуттєво-емотивно-афіційованого пізнання,
що герменевтизуються у проекції одиничного,
приватного, особливого, загального. Логіка
трансформації – це розділ логіки. Який досліджує дискурсивно-логічні когеренції висловлювань про трансформацію конкретно-достовірних предметів-об’єктів наявної дійсності. Мета
некласичної логіки вибудувати лінгвомоделі мов,
за допомогою яких можна репрезентувати предмети чи об’єкти а також переходи їх від однієї
кондиції до іншої.
Логічні помилки, пов’язані з оманою, –
це помилки, що можуть репродукуватись
в мисленнєвих рефлексивних процесах, що
продукуються у зв’язку з деформаціями
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законів-максим-принципів логіки і деформують
констеляції між самими думками. Логічні моделі
наукового пізнання – це концепція логіки, завданням якої є інтерпретація ідей-позицій-орієнтирів сучасної логіки, що досліджують структури
наукових концепцій з метою верифікувати такі
їх інгредієнти як експлікація, абстракція, раціоналізація, іраціоналізація, формалізація, узагальнення з опорою на аналіз-синтез цих змістовних
компонентів. Логічні модуси-акти ментальної
діяльності встановлюють нові експериментальні
моделі знання за допомогою певних мультиоперацій як вівісекція, конвергенція, аналогія, узагальнення, виведення. Дискурсивно-логічними
модусами наукового пілікання є аналогія, синтез,
дефініція, експлікація, диференціація, абстрагування як результат узагальнення індуктивних
чи дедуктивних умовиводів.
4. Методи прийняття управлінських рішень
в інформаційному суспільстві
Методологічною основою процесу розробки і прийняття рішення є системний підхід.
Методики прийняття рішення – це практичний результат системного підходу в управлінні,
тобто системне рішення управлінського завдання
повинно вести до розробки методики прийняття
рішення в ситуації, що розглядається. Зі збільшенням горизонту планування змінюється зміст
завдань і прийнятих рішень. Завдання, які можна
вирішити в короткочасному
періоді, пов'язані з використанням ресурсів,
наявних в момент прийняття рішення.
Збільшення планового періоду дозволяє мобілізувати ресурси за великий період часу і здійснити глибокі перетворення системи, з огляду на
новітні досягнення науки і техніки: нові матеріали, технології, види енергії, прогресивну організацію, нові підходи до управління. 3. В основі
процесу прийняття складного рішення лежить
процедура вибору. Раціональність процедури
вибору забезпечується формальними методами
вибору. Існує кілька мов формального вибору:
критеріальний вибір, вибір методом бінарних відносин і мову функцій вибору. На практиці найбільш поширеним є критеріальний опис вибору.
Завдання критеріального вибору найкраще розроблені в математичному відношенні і добре

забезпечені комп'ютерними програмами. На практиці раціональність вибору обмежена складністю
вирішуваних завдань, часом, відведеним для їх
вирішення, проблемами інформаційного забезпечення, тому практика вибору за якістю прийнятих
рішень істотно поступається теоретично можливим результатами. Процес прийняття рішень –
неодмінна складова будь-якої діяльності. Від того,
які саме управлінські рішення розробляються
і реалізуються, залежить поточна і перспективна
конкурентоспроможність організації, ефективність її діяльності.
Наслідки прийняття неправильного рішення
можуть бути дуже різними – від легкого жалю
до виникнення серйозних проблем. Трапляється,
що рішення не приймається через острах відповідальності. Але якщо не приймати рішень
і пускати справу на самоплив, то ми не зможемо
управляти ситуацією. Вибір і реалізація рішень
забезпечують рух організації до заданої мети.
Отже, управлінське рішення являє собою засіб,
засіб досягнення мети в державній або виробничої діяльності. Оскільки прийняті рішення стосуються інших людей і в багатьох випадках організації в цілому, розуміння природи і суті цього
процесу дуже важливо для кожного, хто хоче
домогтися успіху в галузі управління.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
Узагальнюючи, можна зазначити, що принципи – це комплексність, відкрита дискусія,
визначені часові показники, урахування тенденцій до змін як у середині держави, так і за її межами; процеси – визначення чинників (політичний
вимір, геополітичний, соціокультурний і та ін.),
аналіз наслідків, оцінка результатів; механізми –
важелі впливу при прийнятті політичних рішень
(політичний, економічний, соціокультурний,
технологічний, правовий та етичний, природний і фізичний, військовий чинники). Крім того,
всі складові механізму прийняття управлінських
рішень мають: легітимні повноваження, владні
функції; універсальну форму з досить жорсткими
регламентами й санкціями, адміністративними
ресурсами та важелями впливу, і врешті-решт,
комплексом колективних ресурсів, що застосовуються від імені і в інтересах усього народу країни.
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ЛОГИКА КАК НАУКА О ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Актуальность исследования логики как науки о принятии управленческих решений в информационном обществе в том, что сегодня не хватает логического мышления, чтобы проверить факты, собрать их все
в целостности и привести к научной обоснованности. Человечество и политики делают ряд ошибок мышления
через когнитивные предубеждения, должностные лица сталкиваются с когнитивными иллюзиями, когда принимают решения. Цель исследования – концептуализация логики как науки о принятии управленческих решений
в информационном обществе. Задачи исследования: 1) исследовать методологию анализа логики как науки принятия управленческих решений и выделить системный подход, практическим результатом которого является применение методики принятия решений; 2) выяснить логику как науку о логических моделях-интерпретациях и их
максимах, в основе которых дискурсосмысление правильного логического мышления и его применение в управленческой практике; 3) показать различие между диалектической, классической формальной и другими видами
логики, что свидетельствуют о большой разветвленности логик и выявления их направленности. Методология
исследования. Для реализации этой цели используются следующие методы: метод системного анализа и синтеза, феноменологический (анализ феноменов), герменевтический (толкование текстов) принципы взаимосвязи,
взаимообусловленности, объективности, историзма, системности, комплексности, которые позволили выявить
диалектическую взаимосвязь между исследуемыми объектами, процессами, явлениями. Результат исследования.
Дискурсосмысление управленческих процессов достигается с помощью логических мультиматриц, принципов,
структур, систем, определяются конкретно достоверным содержанием и не зависит от каких-либо мультиафирмаций. Правильный вывод при принятии управленческих решений в том, чтобы в нем результуровалось только
достоверное знание и умозаключение, что позволяет определенным структурам получить определенные результаты и новые истины с помощью феноменологии, то есть чистых истин.
Ключевые слова: логика, управленческое решение, мультиоперации, методы, методология,
дискурсосмисление
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LOGICS AS A SCIENCE CONCERNING MANAGEMENT DECISIONS
IN THE INFORMATION SOCIETY: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Abstract. The relevance of the study of logics as a science of managerial decision-making in the information society
is that today there is a lack of logical thinking to verify the facts, to gather everything to the integrity and scientific
validity. Mankind and politicians make a number of mistakes of thinking due to the cognitive biases, officials face
cognitive illusions when making decisions. The purpose of the study is to conceptualize logics as a science of managerial
decision-making in the information society. The objectives of the study: 1) to investigate the methodologies of analysis
of logics as a science of management decision-making and to identify a systematic approach, the practical result of which
is the application of the developed methods of decision-making; 2) to find out logic as a science of logical modelsinterpretations and their maxims, based on the discourse of correct logical thinking and its application in management
practice; 3) to show the difference between dialectical, classical-formal and other types of logics, indicating a large
branching of logics and identifying their direction. Research methodology. To achieve this goal, the following methods
are used: the method of system analysis and synthesis, phenomenological (analysis of phenomena), hermeneutic
(interpretation of texts); principles of interconnection, interdependence, objectivity, historicism, system, complexity,
which allowed to identify the dialectical relationship between the studied objects, processes, phenomena. The result
of the study. Discourse understanding of management processes is achieved through logical multi-matrices, principles,
structures, systems, which are determined specifically by the reliable content and do not depend on any multi-affirmations.
The correct conclusion when making managerial decisions is that it results only in reliable knowledge and inference,
which allows certain structures to obtain certain results and new truths through phenomenology, ie pure truths.
Keywords: logics, management decision, multioperations, methods, methodology, discourse understanding
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