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Постановка проблеми. Дослідження щодо іннова-
ційного розвитку промислових підприємств присвя-
чені здебільшого розгляду через призму зовнішніх 
збурюючих впливів – державних та регіональних 
програмам розвитку, стимулюючі й мотиваційні за-
ходи (спеціальний режим оподаткування, дотації, 
інвестиційні механізми, формування регіональної 
кластерної політики формуванню національної та 
регіональної інноваційної системи, інноваційної інф-
раструктури і т. ін.). Безпосередньо підприємство 
у зазначених аспектах визначається як об’єкт, на 
який спрямована опосередкована управлінська дія. 
На наш погляд, підприємство має розглядатися як 
основний суб’єкт впровадження та реалізації іннова-
ційних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічні положення саморозвитку та самоорганізації 
сформовано науковими школами [7; 9; 10-14]. Пи-
тання інноваційного саморозвитку та самоорганізації 
розглядаються у працях [5; 6; 8]. Однак розгляд да-
ної проблематики потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнен-
ня та конкретизація науково-методологічних підхо-
дів до саморозвитку і самоорганізації підприємства, 
виокремлення їх квінтесенції для формування тео-
ретичного підґрунтя інноваційного саморозвитку і 
самоорганізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Само-
організація як термін трактується як процес, під час 
якого створюється, відтворюється або удосконалю-
ється організація складної динамічної системи [1, 
с. 544]. Б.Н. Пановкіна в поняття системи, що само-
організується, вкладає спроможність системи постій-
но підтримувати свою якісну визначеність, а також 
здійснювати цілеспрямоване, програмне функціо-
нування і саморозвиток, самовдосконалення (в кон-

тексті видозміни своїх програм та способів функці-
онування) [2]. Згідно з дослідженнями науковців, 
система, що самоорганізується, є мережею, що скла-
дається з множини пов’язаних між собою елементів, 
яка самостійно під впливом зовнішнього середовища 
та внутрішніх мікростанів системи на основі накопи-
ченого досвіду підвищує ступінь своєї організації з 
метою покращення функціонування системи та реа-
лізації закладених в ній функціональних можливос-
тей [3]. З огляду на зазначене, ключовими характе-
ристиками поняття самоорганізації є відтворення, 
спроможність до саморозвитку, покращення функці-
онування системи. У ракурсі таких характеристик 
інноваційна спрямованість самоорганізації має по-
лягати у розширеному відтворенні, здатності до са-
монавчання, інноваційній адаптивності. Інноваційна 
самоорганізація є інструментом інноваційного функ-
ціонування і реалізується через взаємодію підсистем 
та елементів внутрішнього активного середовища 
підприємства. Зовнішні збурюючі вливи при цьо-
му не сприймаються як активатори до дії, а мають 
трансформуватись через самоорганізаційні процеси 
для отримання на виході позитивних ефектів. Само-
організацію на інноваційній основі доцільно позиціо-
нувати з точки зору новітніх підходів до управління 
та механізмів внутрішньоорганізаційної взаємодії 
інноваційної інфраструктури, інноваційної системи 
підприємства, персоналу як носіїв інтелектуального 
ресурсу, техніко-технологічної підсистеми, креатив-
ного управління і т. ін.

О.А. Новікова визначає, що саморозвиток харак-
теризує процес, спрямований на досягнення визна-
чених цілей, що сприяє переходу на новий рівень 
функціонування [4, с. 66]. Н.Б. Аркатов інноваційну 
організацію, що саморозвивається, визначає як ор-
ганізацію, що спроможна самостійно відтворювати 
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організованості нової якості, які характеризуються 
особливою цілісністю, що забезпечує її стійку конку-
рентну перевагу та стратегічну готовність адекватно 
і своєчасно реагувати на виклики ринку [5, с. 25], а 
інноваційність саморозвитку організації підкреслює 
вищий рівень організації як наявність спроможності 
здійснювати інновації як середовища саморозвитку 
суб’єкта управління, нелінійність актів переходу з 
одного рівня організаційного розвитку (зрілості) на 
більш високий, пов’язаний з «творчим руйнуван-
ням» попередніх організаційних основ [6, с. 745]. 
Реалізація інноваційного саморозвитку підприємства 
потребує формування передумов переходу на вищий 
рівень зрілості організації та наявності комплексу 
організаційно-економічних основ: філософії, ідеоло-
гії та політики інноваційного управління, спрямо-
ваності на випереджальний розвиток, використання 
інноваційних управлінських методів та підходів до 
інноваційної адаптивності, комунікативної взаємодії 
як підсистем підприємства так і середовищ функці-
онування, розгляд організації як системи, що пере-
буває у динамічному стані не тільки під впливом зо-
внішнього середовища, але й внутрішніх процесів, 
що в свою чергу впливає на безпосереднє і опосеред-
коване зовнішнє середовище (як на клієнтів, поста-
чальників тощо, так і на загальні економічні проце-
си – реалізація економічної політики корпораціями, 
холдингами, фінансово-промисловими групами).

Для визначення теоретичного підґрунтя інновацій-
ної самоорганізації та саморозвитку розглянемо кон-
цепції та теорії предметом наукових положень яких є 
дана проблематика (табл.1). Синергетична концепція 
самоорганізації базується на розгляді процесів орга-
нізації та самоорганізації, де останні можуть вклю-

чатись у попередні процеси. Зокрема, системою, що 
самоорганізується, вважається така, яка без специ-
фічного впливу ззовні набуває певної просторової, 
часової або функціональної структури, під специ-
фічними зовнішніми впливами розуміються такі, що 
нав’язують системі структуру або функціонування, 
у разі систем, що самоорганізовуються, – зовнішній 
вплив має неспецифічну дію [7, с. 28-29]. Як зазна-
чають дослідники цієї концепції – В.В. Прохорова,  
С.А. Мушнікова, процеси самоорганізації відбувають-
ся в середовищі поряд з іншими процесами та можуть 
в окремі фази функціонування системи як переважа-
ти над останніми – прогрес, так і уступати їм – регрес 
[8, с. 139]. Тобто, згідно з розглядуваною концепці-
єю у випадку акумуляції процесів самоорганізації, 
їх активності підприємство набуває спроможності до 
розвитку. Зазначена концепція також визначає ди-
намічність елементів середовища, у якому функціо-
нує підприємство, передбачає їх взаємодію та вплив 
на саму організацію, а безпосередньо самоорганізація 
визначається властивостями, що притаманні саме цій 
організації. З точки зору синергетичного підходу, реа-
лізація інноваційної самоорганізації та саморозвитку 
спроможна забезпечити інноваційно орієнтовані про-
цеси в підсистемах, які не належать до інноваційного 
середовища підприємства.

Відкритість підприємства як динамічної системи 
також притаманна концепції «відкритих інновацій». 
За інноваційної відкритості рішення щодо іннова-
цій приймаються на колегіальній основі комерційно 
зацікавленими сторонами, а партнерські відносини 
протягом інноваційного процесу здійснюються на за-
садах самоорганізації та агентської взаємодії, учас-
никами є суб’єкти як зовнішнього так і внутрішньо-

Таблиця 1
Наукове підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації в теоріях та концепціях

Квінтесенції на-
укових підходів

Наукові теорії та концепції 

Синергетична концепція 
самоорганізації 

(Г. Хакен, І.Р. Пригожин, 
В.І. Арнольд, М.М. Моісєєв)

Концепція організації, 
що навчається 

(П. Сенге, М. Гилл, 
М. Диксон, М. Педлер)

Менеджмент 2.0 
(Г. Хемел)

Теорія «2С систем» 
(А.В. Молодчик, 
Н.Ю. Бухвалов, 

С.В. Комаров, К.С. Пус-
товойт, І.В. Елохова)

Концептуальне 
поле

Організаційна взаємо-
дія. Взаємодія елементів 
середовища функціону-
вання організації. По-
стійний обмін знаннями. 
Використання підходів 
самоуправління поряд з 
традиційною управлін-
ською системою.

Взаємодія з середови-
щем для формування 
нових здатностей. 
Випереджальне на-
вчання.

Зміна філософії управ-
ління, відмова від ієрар-
хії, спільний з керова-
ною системою розвиток 
організації.

Зміна традиційних 
принципів управлін-
ня. Саморозвиток че-
рез самоорганізацію.

Фокус самоорга-
нізації 

Ґрунтування на не-
класичних моделях 
організації: біологічній, 
гетерархічній і т.ін. 
Агенто-орієнтований 
підхід

Самостійне автоном-
не функціонування в 
нестабільних умовах 
завдяки набутим здат-
ностям

Залучення до управління 
та врахування інтересів 
працівників. Виокрем-
лення людського чинни-
ка у самоорганізації

Взаємодія персоналу 
та керівництва, актив-
ні внутрішні функціо-
нальні зв’язки.

Фокус самороз-
витку

Формування структуру 
нової якості. Розвиток 
через точку біфуркації. 
Еволюційний розвиток. 
Перевага процесів само-
організації над іншими 
процесами.

Випереджальний роз-
виток на базі прогре-
сивного стратегування 
та набутих конкурент-
них переваг.

Зміна мети діяльності 
підприємства з отри-
мання прибутку на інші 
результати, які забезпе-
чать її перехід на новий 
якісний рівень. Надання 
значущості процесу до-
сягнення мети.

Трансформаційний 
стрибок до бажаного 
перспективного бачен-
ня організації.

Застосування 
положень як на-
укових передумов 
інноваційного 
саморозвитку та 
самоорганізації

Формування здатностей і 
набуття властивостей до 
саморозвитку та само-
організації, притаманних 
певному підприємству, 
самоуправління та 
самоорганізація агентів 
в межах інноваційної 
системи підприємства.

Розгляд саморозвит-
ку та самоорганізації 
крізь призму креатив-
ного й інноваційного 
суспільства як вищої 
стадії розвитку еконо-
міки.

Забезпечення процесу-
альної динаміки через 
новації та нововведен-
ня для забезпечення 
синергетичного ефекту у 
напрямку кумулятивного 
зростання і продукуван-
ня інновацій.

Формування умов 
функціональної вза-
ємодії підсистем і 
суб’єктів в інновацій-
ному середовищі під-
приємства, реалізація 
саморозвитку через 
інноваційно орієнто-
вану самоорганізацію
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го середовища підприємства. Така взаємодія носить 
комплексний характер, предметом якої є ресурси 
та потенціал як підприємства ініціатора та інших 
суб’єктів інноваційної відкритості системи.

Концепцію організації, що самонавчається, та-
кож доцільно розглядати в контексті інноваційного 
саморозвитку та самоорганізації. Згідно з нею, ор-
ганізацією формується новий досвід в процесі вза-
ємодії організації з середовищем, до основних ознак 
підприємств, що самонавчаються належить і спро-
можність організаційної структури до автономного 
функціонування в швидкозмінному середовищі за-
вдяки корпоративному досвіду, оперативному сприй-
няттю змін та використанню прогностичних стра-
тегій [9]. Стадія розвитку економіки – економіка 
знань, відповідно сучасним науковим дослідженням, 
змінюється на «креативне або інноваційне» суспіль-
ство, тобто відбувається переорієнтація з ресурсного 
підходу, за якого знання є ресурсним забезпеченням, 
до продуктивного – використання сформованих ідей 
та розроблених інновацій, що можуть бути втілені та 
комерціалізовані. 

Враховуючи нестабільність зовнішнього серед-
овища, прояв в ньому ознак турбулентності зорієн-
тувало науковий світ на пошук нових підходів до 
розвитку організацій, який акумулювався в теорії 
«2С-систем». Відповідно досліджень С.В. Комарова, 
теорія «2С-систем» – це концепція побудови системи 
управління організації та усвідомленого управління 
процесами її розвитку завдяки використанню її вну-
трішнього динамічного потенціалу [10]. Дослідники 
теорії «2С-систем» С.В. Комаров, А.В. Молодчик в 
розуміння 2С організації включають організаційно-
мотиваційній механізми та процеси змін в органі-
зації, що відбуваються за ініціативою знизу в поєд-
нанні з ініціативою зверху. Крім цього змінюються 
принципи управління з традиційних: спеціалізація, 
стандартизація, планування,контроль, ієрархія, ви-
нагорода на різноманітність, ініціатива та адаптація, 
гнучкий розподіл влади, делегування влади, вну-
трішні мотиви [11, с. 199]. Розвиток має розумітися 
як саморозвиток за умови того, що джерелом змін 
є не зовнішні, а внутрішні причини [12]. Під само-
розвитком розуміється певне представлення розви-
тку деякого об’єкту, яке обумовлене внутрішніми 
зв’язками. Категорія «самоорганізація» означає фор-
мування таких внутрішніх функціональних зв’язків, 
які обумовлюють ґенезу об’єкта, тобто процес його 
розвитку (саморозвитку) [12]. М.А. Молодчик само-
розвиток визначає як трансфомаційний стрибок до 
бажаного бачення компанії, що включає тактичні 
процеси самоорганізації і визначає результати стра-
тегічного управління компанією, а самоорганізацію 
– внутрішні трансформаційні процеси компанії, що 
виникають без втручання ззовні, що забезпечують 
ефективне управління тактичними змінами в ком-
панії [13]. Таким чином 2С організації – це органі-
зації, що функціонують та розвиваються на основі 
внутрішнього потенціалу, активної взаємодії пер-
соналу та керівництва компанії в умовах інтеграції 
саморозвитку та самоорганізації на методологічному 
та практичному рівнях. Ядром розвитку організації 
вважається поєднання самоорганізації та самороз-
витку. В межах положень теорії «2С-систем» органі-
зація, що самоорганізується на засадах інноватики, є 
спроможною до інноваційного саморозвитку.

Зміна парадигм управління обґрунтована новими 
умовами функціонування підприємств, що харак-
теризуються як динамічні. Серед новітніх підходів 
до управління доцільно виділити програму «Ме-

неджмент 2.0», автором якої є Г. Хемел [14], який 
зазначає, що компанії, які побудовані на теоріях 
управління минулого століття, розроблених під час 
промислових революцій, вже приречені. Порівняно 
з моделлю «Менеджмент 1.0», «Менеджмент 2.0» 
в ланцюгу моделі «організація-людина-прибуток» 
остання ланка «прибуток» замінюється на «вплив», 
відповідно до підходу Г. Хемела, а за уточненням В. 
Смірнова, саме «ривком», «перемогою» [15], тобто 
прибуток є другорядним під час використання моде-
лі «Менеджмент 2.0». Крім цього, «перемога» може 
означати, що компанія створює продукт, якого немає 
у конкурентів, або виробляє його швидше, дешевше 
і т. ін. [15] Така першочерговість перемоги змінює 
мету діяльності підприємства, де на перший план 
виходять цілі: забезпечення конкурентних переваг, 
залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення еко-
номічної стійкості, стійкого розвитку підвищення 
вартості підприємств і т. ін. В кінцеву мету заклада-
ється не просто результат, але й процеси досягнення 
цих результатів через внутрішні процеси їх досяг-
нення. З точки зору інноваційного саморозвитку та 
самоорганізації, ці процеси мають здійснюватися че-
рез новації та нововведення в підсистеми підприєм-
ства, що завдяки синергетичному ефекту спроможні 
забезпечити кумулятивне зростання і продукування 
інновацій. Крім зазначеного, слід звернути увагу, що 
в концепції «Менеджмент 2.0» закладено зниження 
ієрархічної підпорядкованості діяльності організації, 
де на перший план замість впливу керованої система 
на керуючу через директиви виходить формування 
середовища діяльності в середині організації, взаємо-
дія між суб’єктами якого забезпечує її функціону-
вання.

Висновки з проведеного дослідження. В руслі 
сучасних наукових досліджень теорії управління та 
концепцій менеджменту актуалізуються питання 
формування методологічних основ саморозвитку та 
самоорганізації, що в контексті інноваційного зрос-
тання промислових підприємств набуває особливого 
значення. Основними положеннями, адаптованими 
до використання у формуванні наукових передумов 
інноваційного саморозвитку та самоорганізації, слід 
вважати: формування здатностей і набуття власти-
востей до саморозвитку та самоорганізації, прита-
манних певному підприємству, самоуправління та 
самоорганізація агентів в межах інноваційної систе-
ми підприємства; розгляд саморозвитку та самоор-
ганізації через призму креативного й інноваційно-
го суспільства як вищої стадії розвитку економіки; 
забезпечення процесуальної динаміки через новації 
та нововведення для забезпечення синергетичного 
ефекту для кумулятивного зростання і продукування 
інновацій; формування умов функціональної взаємо-
дії підсистем і суб’єктів в інноваційному середовищі 
підприємства, реалізація саморозвитку через іннова-
ційно орієнтовану самоорганізацію.
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Визначено методи та інструменти інституційного впливу на нелінійні періодичні коливання економіки. Розглянуто механізми 

фіскального, монетарного, фінансового антициклічного регулювання. Обгрунтовано необхідність удосконалення інституційної 
політики антициклічного регулювання в умовах глобальних трансформацій економічного розвитку. 
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ТРАНСФОРМАЦИЙ

Определены методы и инструменты институционального влияния на нелинейные периодические колебания экономики. 
Рассмотрены механизмы фискального, монетарного, финансового антициклического регулирования. Обоснована необходи-
мость усовершенствования институциональной политики антициклического регулирования в условиях глобальных трансфор-
маций экономического развития. 
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Statement of the problem. According to the Na-
tional Bureau of Economic Research, there have been 
11 business cycles from 1945 to 2009, with the average 
length of a cycle lasting about 69 months, or a little 
less than six years. The average expansion during this 
period has lasted 58.4 months, while the average con-
traction has lasted only 11.1 months.

The implications of the sharp international eco-
nomic, financial and balance-of-payments cycles expe-
rienced by the global economic community since the 
1970s have highlighted the importance of institutional 
sector in the propagation of economic disturbances.

Analyses of latest studies and publications. The 
attempts to analyze the nature of business cycles rep-
resented in works of A. F. Burns, W. C. Mitchell, 
A. Sullivan, J. W. Forrester , A. Telecote and oth-

ers. The problems of counter-cyclical policy are widely 
analyzed in publications of the National Bureau of 
Economic Research (NBER), Organization of Econom-
ic Сo-operation and Development (OECD), Federal 
Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of 
San-Francisco. But despite the intense attempts of 
economists to work out effective counter-cyclical poli-
cy mechanisms this question is still in need for scien-
tific consideration.

Unsolved aspects of the problem. Due to signifi-
cant variability of display areas, scope and duration of 
economic cycles there is consistent approach to under-
standing of the factors shaping cycles and the develop-
ments leading into the recent crisis, changes that have 
shaped room for manoeuvrs and the effectiveness of 
policy and, finally what is required to avoid and to cope 


