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В статті розглядаються процес та принципи самоорганізації економічних систем 
підприємств. Розкрито ключ до розуміння процесів самоорганізації економічних систем в 
дослідженні процесів взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Обґрунтовано, 
що в процесі самоорганізації  реакції підприємства повинні підпорядковуватися 
запропонованим десяти принципам. 
 
The article deals with reviewing the self-organization process and principles of enterprises' 
economic systems. The key to understanding the processes of economic systems' self-organization is 
in the study of interaction processes between the enterprise and the environment. It was 
substantiated that in the process of reaction self-organization the enterprises must obey the 
proposed ten principles. 
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Постановка проблеми.  В сучасних умовах розвитку економіки України білість підприємств потребує 

створення такої економічної системи яка б дозволяла більш ефективно використовувати наявні ресурси, вміти 
знаходити ті фінансові та людські потенціали, які здатні вивести підприємство на новий рівень розвитку, тобто 
спроможності його до самоорганізації. Проблеми соціально-економічного та політичного характеру такі як 
валютно-фінансова нестабільність, конкурентні виклики європейського ринку та інші зробили зовнішнє 
середовище підприємств набагато складнішим, динамічнішим і невизначеним, що зміщує акценти при 
формуванні стратегії підприємства з оптимізації економіко-фінансових і виробничих показників на 
забезпечення гнучкості, оперативності та адаптивності. Це, з одного боку, обумовлює необхідність 
вдосконалення принципів самоорганізації й розкриття потенціалу підприємства, а з іншого боку, робить 
актуальною проблему узгодження та координації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань самоорганізації різних рівнів 
економіки присвячені публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: В. С. Алексієвський [1], А.В. 
Бакурова [2], В. С. Білоус [3], Л.Д. Бевзенко [4], Т. В. Калінеску [5], В.С. Карпичєв [6], Е. Н. Князева [7], С. П. 
Курдюмов [8] та ін. Існують різні думки з приводу джерела виникнення процесів самоорганізації. Деякі 
вважають, що явище самоорганізації породжуються внутрішніми причинами, головна роль приділяється 
внутрішньому середовищу досліджуваного об’єкта, а у інших – головними причинами самоорганізації 



виступають зовнішні фактори, а стабілізація системи пояснюється її реакцією на впливи зовнішнього 
середовища. Незважаючи на значний доробок зарубіжних та вітчизняних науковців, проблема розробки та 
застосування принципів самоорганізації економічних систем підприємств залишається недостатньо вивченою. 
Вивчення такого підходу у рамках загальної системи самоорганізації дозволить вивести підприємство на новий 
рівень його розвитку. 

Метою статті є розкриття особливостей процесу та реалізації принципів самоорганізації економічних 
систем підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Основною характеристикою самоорганізації підприємства є здатність 
системи до безперервного самовдосконалення при безперервному збільшенні ефективності виробництва [9, с. 
32].  Задля досягнення такого стану підприємства та коректного управління ним,  перш за все, необхідний 
виважений, концептуальний підхід до розуміння процесів та принципів самоорганізації на сучасному 
підприємстві.  

Об’єктом самоорганізації є економічна система підприємства як відкрита, складна система в не 
рівноважному стані,  що характеризується мимовільним та інтенсивним обміном ресурсами, енергією, 
інформацією,  знаннями і видами діяльності між підрозділами підприємства і між підприємством і його 
оточенням.  Ключ до розуміння процесів самоорганізації підприємства полягає в дослідженні процесів 
взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. 

Об'єктивні умови існування такі, що в економічній системі нашої країни немає нічого, крім елементів і 
зв'язків між ними. На зміну кожного елемента, тобто суб'єкта або об'єкта (товару, послуги), і на зміну будь-
якого зв'язку між елементами підприємство повинне адекватно реагувати. За такої постановки питання реакції 
підприємства повинні підпорядковуватися наведеним нижче принципам самоорганізації [10, с. 101−103]. 

1.  Принцип   порівняльної    переваги.   Усі економічні параметри підприємства повинні бути не 
обов'язково оптимальними, але обов'язково кращими, ніж у будь-якого іншого підприємства на даному ринку. 
Ринкова економіка організована таким чином, що ринок усуває слабких,  тому для виживання на ринку досить 
перевищувати за економічними параметрами більшість підприємств. 

2. Принцип актуальної переваги. Усі економічні параметри підприємства повинні бути відносно 
кращими на будь-якому відрізку часу, якої б величини не був цей відрізок. Підприємства в  ринковій економіці 
завжди працюють в умовах гострого дефіциту часу, тому для виживання недостатньо мати перевагу протягом 
невизначеного проміжку часу, тим більше віддаленого, оскільки цей момент може минути або зовсім не 
настати. Для виживання необхідно мати перевагу на будь-який момент часу. 

3. Принцип актуальної ліквідності. Сума зобов'язань підприємства перед усіма взаємодіючими з ним 
суб'єктами повинна бути меншою за суму зобов'язань перед підприємством на будь-якому відрізку часу, якої б 
величини не був цей відрізок. Для підприємства може скластися така ситуація − продукція 
конкурентоспроможна, обсяги виробництва оптимальні, прибуток стійкий, але воно знаходиться  на межі 
банкрутства, оскільки сума поточних платежів значно перевищує суми поточних надходжень. У такій ситуації 
складно пояснити кредиторам, що в тебе є можливість розрахуватися в майбутньому, особливо тоді, коли 
кредитор зацікавлений у тому, щоб придбати твоє підприємство за безцінь, користуючись тимчасовою 
неплатоспроможністю. 

4. Принцип  відповідності.  Будь-яка дія підприємства на будь-якому ринку, що входить у сферу 
життєдіяльності підприємства, повинна відповідати вимогам суспільства. Ринкова економіка створена таким 
чином, що в ній право на існування має все, що підвищує індивідуальну ефективність, але залишається тільки 
те, що підвищує суспільну ефективність. З цієї причини  будь-яка дія підприємства, що завдає шкоди суспільній 
ефективності, рано чи пізно буде покарана. Чи виробив продукцію підприємець   не  тієї якості, чи не в тому 
обсязі, чи зробив зайві витрати  −  покарання обов'язково відбудеться. 

5. Принцип   необхідної   і   достатньої    озброєності. На підприємстві повинно бути все необхідне  для 
адекватної реакції на будь-яку дію (зовнішню або внутрішню) за умови мінімальної величини резервів.  Для 
забезпечення гарантованої безпеки існує привабливий спосіб — створення запасів на всі випадки життя. Однак 
такий спосіб, по-перше, неможливий, унаслідок невеликих розмірів особистого капіталу, і, по-друге, 
економічно недоцільний, оскільки зберігання зайвих коштів у запасах, як відомо, знижує ефективність капіталу. 
Таким чином, запаси повинні бути, але ці запаси не повинні „потопити” підприємство. 

6. Принцип володіння ринковою владою. Підприємство повинно володіти принаймні однією 
перевагою, що дозволяє істотно зменшувати власні витрати. Володіння ринковою владою завжди дає 
можливість впливати на параметри  ринку й одержувати додатковий прибуток, тому прагнення до ринкової 
влади природне. Проте ринок досконалої конкуренції, за визначенням, заперечує наявність ринкової влади у 
кого-небудь з продавців. Єдине, на що може впливати виробник на такому ринку, так це на власні витрати. 
Виробники мають різну кваліфікацію, різний досвід роботи, різні зв'язки, різний талант і тому зобов'язані 
використовувати свої переваги для зниження витрат. 

7. Принцип лідерства. Підприємство повинно постійно  вдосконалювати свою діяльність,  
випереджаючи конкурентів. Високий ступінь рухливості капіталу на конкурентному ринку не дозволяє довго 
утримувати будь-яку перевагу,  тому для виживання необхідні постійні нововведення, у тому числі й такі, що 
руйнують підприємство протягом тривалого відрізку часу. У останньому випадку прагнення конкурентів 
повторити досвід призведе їх до розорення. 



8. Принцип достатньої інформованості. Підприємство повинно володіти вірогідною та своєчасною 
інформацією про майбутні зміни зовнішнього середовища. Одним з істотних недоліків ринкового механізму є 
асиметрія  інформації, при якій нестача якісної інформації призводить до нераціональних дій, що завдають 
шкоди суспільній та індивідуальній ефективності. Бажання одержати всю необхідну інформацію виправдано, 
але дорого коштує. З цієї причини краще мати часткову вірогідну інформацію, а на випадок настання 
небажаних подій − страхування. За наведеною нижче формулою розраховується ступінь інформативності 
ухвалюваного оптимального рішення (1): 

 

Y = I / Vd ,                                                         (1) 
   
Y − ступінь інформативності рішення; 
I − кількість інформації; 
Vd  − обсяг даних, релевантних ухвалюваному рішенню. 
 
9. Принцип мімікрії. Підприємство повинне організовувати свою діяльність так, щоб залишатися 

непоміченим на ринку. Підприємству необхідно постійно приховувати свої результати і свої справжні наміри, 
інакше воно стане привабливим об'єктом для атаки. 

10. Принцип своєчасного  згортання. Працюючи на тому або іншому ринку і при цьому зберігаючи свої 
позиції (без поліпшення), підприємство зобов'язане шукати момент виходу з цього ринку. Незмінність позицій 
на ринку свідчить про те, що частина наведених вище принципів життєдіяльності дотримується, а частину не 
вдається якісно реалізувати. У цьому випадку необхідно своєчасно піти з даного ринку, зберігши капітал, і 
спробувати реалізувати себе на будь-якому іншому ринку. 

Висновки. Таким чином, запропоновані принципи самоорганізації економічної системи підприємства 
здатні вивести підприємство на новий рівень його розвитку.  Але при цьому слід брати до уваги,  що процес 
самоорганізації це процес, пов'язаний з переходом системи з одного стану в інший, виникнення порядку з хаосу 
практично ніколи не завершуються, а тільки на якийсь час затухають. Самоорганізація підприємства, по суті 
безперервне його налаштування, чередування еволюційних та революційних процесів, поява нового 
організаційного порядку.  
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