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ПОВЕДІНКА
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
САМООРГАНІЗАЦІЇ

THE BEHAVIOR
OF ENTERPRISE

IS IN THE CONDITIONS
OF SELF-ORGANIZATION

Надано авторське бачення поведінки
підприємства в умовах його самоор-
ганізації. Обґрунтовано необхідность
розробки ієрархії залучення персона-
лу до процесу самоорганізації. Запро-
поновано загальну модель самоорга-
нізації підприємства, засновану на
модифікації основних функцій мене-
джменту.

Provided by copyright vision of
enterprise behavior in its self-

organization. Substantiated the need to
develop a hierarchy of staff involvement
in the process of self-organization. The
general model of self-enterprise based

on modifications of the basic
management functions

Збільшення кількості випадків різкого підйому одних компаній
та раптового сникнення з ринку інших (достатньо перспективних),
поява не лише нових компаній, а й зародження абсолютно нових
суспільно-виробничих процесів усередині компанії (самовідбір пра-
цівників, поява нових самозамінних посад (неофіційних), сучасні
інформаційні конструкції технологічних процесів), наразі виклика-
ють жвавий інтерес як з боку бізнес-середовища, яке намагається
ефективно функціонувати у умовах невизначенності та постійного
структурування хаосу, так і з боку науковців, які прагнуть пояснити
такі феноменальні властивості економічного середовища.

Самоорганізація на підприємстві виражається у послідовності
мимовільних змін усіх елементів підприємства, завдяки яким воно
переходить на якісно новий рівень свого розвитку з іншими кількіс-
ними параметрами, пов’язаними із його сферою діяльності. Виходя-
чи з того, що поведінка є сукупністю вчинків [1, с. 992], результа-
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том дії певного подразника, то поведiнка підприємства в умовах са-
моорганізації найнаочніше визначається реакцією його працівників
та споживачів на зміни, що відбуваються у внутрішньому середо-
вищі підприємства та зміни властивостей виробляємого товару.

Персонал підприємства будь-якого рівня залучений до проце-
су самоорганізації за різними ієрархічними рівнями (табл. 1).

Таблиця 1
ІЄРАРХІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

У ПРОЦЕС САМООРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Вища ланка
управлінців (власники

підприємства)

Менеджери середньої
ланки (керівники
філій, відділень)

Керівники
підрозділів Робітники

1 2 3 4

• Впровадження
концепції самоорга-
нізації у якості кор-
поративної страте-
гії.
• Забезпечення під-
тримки та керівниц-
тва мимовільними
змінами, розподі-
ляючи певним чи-
ном наявні ресурси.
• Визначення шля-
хів самоорганізації
та міжфункціональ-
них цілей.
• Впровадження
систем, структур та
процедур, що спри-
яє розвитку самоор-
ганізаційних проце-
сів.
• Досягнення цілей
самоорганізації че-
рез розгортання по-
літики впроваджен-
ня ціннісних орієн-
тирів персоналу

• Розгортання та
реалізація цілей, які
поставлені вищою
ланкою менеджерів.
• Використання
принципів самоор-
ганізації у власній
діяльності.
• Підтримка, удо-
сконалення, модер-
нізація існуючих
норм та стандартів
керівництва.
• Формування у
співробітників від-
повідного образу
мислення, спрямо-
ваного на самоорга-
нізацію через інтен-
сивні програми
навчання.
• Допомога праців-
никам у розвитку
навичок самоорга-
нізації та осяжнення
рішення проблем,
виникаючих у її
процесі

• Використання
самоорганізації у
функціональному
масштабі.
• Розробка планів
по самоорганізації
та тлумачення їх
робітникам.
• Підтримка інфо-
рмаційних потоків
між робітниками
та їх високого мо-
рального духу.
• Підтримка ма-
лих самоорганіза-
ційних збурювань
у рамках підрозді-
лу.
• Впровадження
систем заохочення
індивідуальних
пропозицій.
• Внесення влас-
них пропозицій у
плани розвитку
підрозділу

• Впровадження
та дотримання
власної системи
дисципліни на
дільниці.
• Постійне са-
моудосконален-
ня через над-
бання навичок
рішення про-
блем самоорга-
нізаційних ситу-
ацій.
• Безболісна за-
міна одного ро-
бітника іншим.
• Одночасне ви-
конання одним
робітником фу-
нкцій кількох.
• Удосконален-
ня показників
діяльності через
взаємне навчан-
ня

У цілях залучення працівників та підвищення їх поінформова-
ності про діяльностіь підприємства у рамках самоорганізації ке-
рівництву підприємства бажано реалізовувати такі заходи [2, с.
13]: 1) формувати невеликi робочi групи з вибором лідерів сами-
ми групами; 2) дозволяти працівникам управляти робочим прос-
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тором та покращувати його; 3) накопичувати знання та досвід у
сфері самоорганізації.

Загальну модель самоорганізації підприємства можна запро-
понувати у вигляді певних модифікацій основних функцій управ-
ління (рис. 1).

Пріоритети
показників
(ключові
фактори
успіху)

Планування
показників та
напрямів
діяльності

Планування

Покращення
показників та
напрямів
діяльності

Постійне
покращення

Реінжиніринг

Дія

Вимірювання
показників

Оцінювання
показників та
напрямів
діяльності

Перевірка

Вироб-
ничі

Управ-
лінські

Оцінювання
показників

Зацікавлені особи:
• Споживачі;
• Власники
(керівники);
• Конкуренти;
• Партнери.

• Зовнішній аудит;
• Обстеження
споживачів;
• Аналіз конкурентів;
• Порівняння
показників фінансово-
господарської
діяльності.

• Оцінювання
ключового бізнес-
процесу

Впровад-
ження

Розриви у показниках, корегування за
результатами діяльності

Зовнішні
вимоги

Порівняльний
аналіз показників

Самоаудит

Рис. 1. Загальна модель самоорганізації підприємства

Отже, поведінка підприємства в умовах самоорганізації зале-
жить від ефективності управлінських рішень, сприйняття їх пер-
соналом та механізму впровадження в господарську діяльність.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

MODERN FEATURES OF THE
INTELLECTUAL PROVIDING OF

FUNCTIONING OF THE
PRODUCTION SYSTEMS

Визначено особливі способи застосу-
вання інтелектуальних систем у ви-
робництві. Запропоновано розроб-
лення алгоритму побудови розгалу-
женої структури технологічного про-
цесу виробництва.

The special methods of application of
the intellectual systems are certain in a

production. Development of algorithm of
construction of the ramified structure of

technological process of production is
offered.

Управління сучасним промисловим підприємством потребує
використання не тільки новітніх форм і методів цілеспрямовано-
го впливу на рівні основної господарської ланки, а й таких, які
ґрунтуються на досягненнях найновіших інформаційних техно-
логій — методах штучного інтелекту, наукових розробках у сфері
підтримки прийняття рішень, трансформації критеріїв прийняття
управлінських рішень. Складність сучасних виробничих систем,
різноманіття цілей і завдань, до яких входять взаємопов’язані
технологічні процеси, у багатьох випадках утворюють умови не-
визначеності для прийняття управлінських рішень, що ускладнює
застосування існуючих засобів їх підтримки.

Створення адекватних до новоутворюваних умов інтелекту-
альних систем підтримки рішень, які забезпечили б менеджера
сучасними способами аналізу інформації, генерації варіантів рі-
шень, їх оцінками й вибором найкращого варіанта, — надзвичай-
но важливе й актуальне завдання. Тому необхідна розробка но-
вітніх моделей, інформаційних технологій і систем підтримки
прийняття рішень, які б надавали можливість топменеджерам




