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Анотація. У статті викладено теоретичні основи і концептуальний підхід до поєднання процесів інтеграції і 

самоорганізації в межах здійснюваних бізнес-процесів і формування стану суб’єкта господарювання, з позиції 

інформаційно-економічного контексту управління. Мета дослідження полягає у виробленні теоретико-
концептуальних положень з втілення процесів інтеграції в процесах самоорганізаційного управління на 

інформаційно-економічній основі набуття бізнес-процесами інтегративних якостей-ознак та врахування 

впливу інтеграційного чинника на стан суб’єкта господарювання. Виходячи з методологічних положень теорії 

синергетики про обов’язковість семантичного змісту інформації для генерування синергетичного ефекту в 

самоорганізаційних (рефлексивних) управлінських процесах, обґрунтована необхідність надання інформації 

антропоморфічних якостей, в ролі яких виступатимуть економічні властивості управління. Визначені якісні 

інформаційні і економічні властивості управління, які обумовлюють ведуче позиціонування інформаційно-

економічного виду інтеграції в інтеграційному базисі управління. Властивості «імплементуються» через 

інтеграційний базис в рішеннях із самоорганізаційного управління інтегрованими бізнес-процесами і 

комплексним («економіко-інтеграційним») станом суб’єкта господарювання. Визначені умови-чинники 

інтеграційно-самоорганізаційної концептуалізації управління на інформаційно-економічній основі формування 
синергетичного ефекту діяльності суб’єкта господарювання. Практична цінність результатів дослідження 

полягає в тому, що завдяки інформаційно-економічній параметризації і оцінці вигідності інтегрованих бізнес-

процесів прийматимуться рішення із цілеспрямованого самоорганізаційного досягнення стану гомеостатичної 

рівноваги з відповідними економіко-інтеграційними характеристиками (показниками) стійкості. Для реалізації 

теоретичних і концептуальних положень симбіозу інтеграції і самоорганізації управління сформульовані 

передумови розробки – загальносистемні властивості інтегрованого інформаційно-економічного 

інструментарію самоорганізаційного управління діяльністю суб’єкта господарювання. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические основы и концептуальный подход к сочетанию процессов 

интеграции и самоорганизации в пределах осуществляемых бизнес-процессов и формирования состояния 

субъекта хозяйствования, с позиции информационно-экономического контекста управления. Цель 

исследования заключается в выработке теоретико-концептуальных положений по воплощению процессов 

интеграции в процессах самоорганизационного управления на информационно-экономической основе 

приобретения бизнес-процессами интегративных качеств-признаков и учете влияния интеграционного 
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фактора на состояние субъекта хозяйствования. Исходя из методологических положений теории 

синергетики об обязательности семантического содержания информации для генерирования 

синергетического эффекта в самоорганизационных (рефлексивных) управленческих процессах, обоснована 

необходимость предоставления информации антропоморфических качеств, в роли которых выступят 

экономические свойства управления. Определены качественные информационные и экономические свойства 

управления, обуславливающие ведущее позиционирование информационно-экономического вида интеграции в 

интеграционном базисе управления. Свойства «имплементируются» посредством интеграционного базиса в 

решениях по самоорганизационному управлению интегрированными бизнес-процессами и комплексным 
(«экономико-интеграционным») состоянием субъекта хозяйствования. Определены условия-факторы 

интеграционно-самоорганизационной концептуализации управления на информационно-экономической основе 

формирования синергетического эффекта деятельности субъекта хозяйствования. Практическая ценность 

исследования заключается в том, что благодаря информационно-экономической параметризации и оценке 

выгодности интегрированных бизнес-процессов, будут приниматься решения по целенаправленному 

самоорганизационному достижению состояния гомеостатичного равновесия с соответствующими 

экономико-интеграционными характеристиками (показателями) устойчивости. Для реализации 

теоретических и концептуальных положений симбиоза интеграции и самоорганизации управления 

сформулированы предпосылки разработки – общесистемные свойства интегрированного информационно-

экономического инструментария самоорганизационного управления деятельностью субъекта хозяйствования. 
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Abstract. The article presents the theoretical bases and conceptual approach to combining of integration and self-

organization processes within the framework of ongoing business processes and business entity state formation, from 

the standpoint of information and economic management context. The purpose of research is to develop a theoretical 

and conceptual provisions for embodiment of integration processes in the self-management processes on the basis of 

information-economic acquisition by the business processes of integrative qualities-signs and taking into account of 

integration factor influence on the business entity state. Based on the methodological principles of synergetic theory 

about the mandatory semantic content of information to generate a synergistic effect in self-organizing (reflective) 

management processes, the necessity of anthropomorphic qualities information providing, which will be played by the 
economic properties of management, is substantiated. The qualitative information and economic properties of 

management, which determine the leading positioning of information-economic type of integration in the integration 

basis of management, are defined. Properties are «being implemented» through an integration basis in self-

organizational management decisions by integrated business processes and complex («economic-integration») state of 

business entity. Conditions-factors of integration-self-organizational conceptualization of management on information 

and economic basis of the synergetic effect formation of business entity activity, are defined. The practical value of 

research results is that due to the information-economic parameterization and assessment of the benefits of integrated 

business processes, decisions will be made on purposeful self-organizational achievement of the homeostatic 

equilibrium state with a corresponding of economic and integration characteristics (indicators) of sustainability. For 
theoretical and conceptual provisions implementing of the symbiosis of management integration and self-organization, 

the development preconditions are formulated – the system-wide properties of integrated information and economic 

tools of self-organization management of the business entity activity. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне управління діяльністю 

суб’єкта господарювання (СГ) відбувається в інформаційно-комунікативному середовищі, 

яке динамічно і різноманітно змінюється, репрезентуючи і пропонуючи нові можливості 

провадження господарських процесів (бізнес-процесів). Самоорганізаційне адаптивне 

функціонування СГ в просторово-часовому вимірі потребує пошуку рішень, які давали б 

змогу, серед різноманіття флуктуацій та ентропійність в середовищі-системі, бути успішним 

учасником протікання динамічних трансформаційних подій. Такі рішення перебувають 

сьогодні в площині інформаційної економіки та економіки знань, а їх ефективність залежить 

від того наскільки повно будуть використані інтеграційні можливості реалізації бізнес-

процесів.  

В теперішній час суб’єкт, розробляючи і втілюючи економічні плани, входить в 

бізнес-середовище з двома пов’язаними наративами: 

– інтегруватися в ньому, що дає змогу прагматично раціоналізувати свої процеси (зовнішні і 

внутрішні процеси, підпроцеси), з отриманням економічної вигоди від спільності, 

уніфікації, погодженості та когерентності зв’язків; 

– постійно перебувати в самоорганізаційному «тонусі», щоб утримуватися і розвиватися в 

своєму сегменті, чи гнучко адаптуватися до змін, враховуючи чатуючу на нього 

невизначеність, як ентропійну властивість інформаційного простору динамічно 

змінюваного середовища. 

Отже, врахування самоорганізаційного та інтеграційного чинників управління, з 

акцентом на його інформаційно-економічний контекст, стає передумовою ефективних 

рішень за бізнес-процесами.   

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Інтеграційну проблематику 

управління в організаційному і стратегічному аспектах управління розвитком суб’єктів 

господарювання та інформаційної інтеграції збалансованої системи показників досліджували 

на теоретико-методологічному рівні М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко [1; 2]. 

Інтегративний механізм самоорганізації промислових підприємств, який являє собою 

сукупність організаційного (як ведучого, головного), економічного, мотиваційного, 

інформаційного субмеханізмів, запропонований Ж. О. Єрмаковою і О. В. Шестаковою [3]. 

Ключові завдання інтегрованого інформаційного забезпечення управління економічною 

стійкістю підприємств, що вирішуватимуться обліковою функцією через інтеграційні 

процеси, визначені Н. О. Лохановою [4]. Прикладна технологічність бізнес-процесів 

ґрунтується, з одного боку, на засадах інформаційної інтеграції, для досягнення більшої 

економічної віддачі, а, з іншого, – надає можливість відносно необмеженого пошуку 

вигідних економічних рішень. Підтвердженням цього є праці в галузі розробки інтегрованих 

інформаційних технологій і управління бізнес-процесами [5; 6; 7]. Результати, досягнуті в 

цих галузях знань, вирішують прикладні технологічні питання інтеграції процесів діяльності, 

але реалізація на практиці таких технологічних рішень потребує додаткових розробок з 

ідентифікації інтеграційних ознак в бізнес-процесах, запобігання виникненню 

дезінтеграційних ситуацій, встановлення зв’язків між інтеграційними і самоорганізаційними 

процесами управління діяльністю СГ. Враховуючи результати дослідницьких напрацювань в 

сферах інтеграції і самоорганізації управління та тенденцію до взаємопроникнення цих сфер, 

постає необхідність у продовженні досліджень з пошуку підходів до формування 

інтеграційної субстанції базування управління в ув’язці з її впливом на зростання 

самоорганізаційної спроможності СГ до вдосконалення і розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Успіх СГ значною 

мірою залежатиме від того наскільки механізми та інструменти його системи управління 

забезпечуватимуть зовнішньо-внутрішню інформаційно-економічну інтеграцію, а також 

готовність і спроможність вчасно самоогранізовуватися в конкурентному середовищі. Тому 

актуальним залишається розвиток теоретико-концептуальних основ поєднання 

інтеграційного і самоорганізаційного підходів до управління в інформаційно-економічному 

контексті керованості бізнес-процесами і станом суб’єкта.  



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 2-3 (70-71), 2019     

182 

Постановка завдання. Враховуючи викладені вище проблемні аспекти управління 

діяльністю СГ, виникає необхідність у створенні в системі управління суб’єкта  інтеграційної 

платформи (базису) з інформаційно-економічним «фоном», як інтерфейсом зв’язків і 

взаємодії елементів системи. Фундаментальною (в теоретико-методологічному аспекті) 

основою платформи виступатимуть інтегративні якості властивостей системи, набуті завдяки 

її емерджентній спроможності та ґрунтовані на принципових інтеграційних засадах [8]. Вони 

створюватимуть передумови-чинники для втілення інтеграційних вимог бізнес-процесів та 

набуття інтеграційних ознак за допомогою інтеграційних процесів. 

Інформаційно-економічний «акцепт-вимір» інтегрованих рішень, які розробляються і 

реалізуються на інтеграційній платформі, даватиме змогу здійснювати «цільово-

функціонально-організаційне»  управління бізнес-процесами, задіюючи інтеграційні процеси 

на основі прикладної інформаційно-технологічної підтримки рішень. Враховуючи вплив 

інтеграції на підвищення ефективності управління, створюються можливості здійснювати в 

точках інтеграції самоорганізаційне керування формуванням і регулюванням стану суб’єкта, 

на основі інформаційно-економічного оцінювання такого впливу. Отже, життєвий цикл 

суб’єкта, як і його системи управління, ставатиме все більш прийнятним для забезпечення 

розвитку. Мета статті полягає у розробці теоретико-концептуальних положень втілення 

інтеграційних процесів в самоорганізаційному управлінні на інформаційно-економічній 

основі (базі) набуття бізнес-процесами інтегративних якостей та впливу інтеграційного 

чинника на формування стану суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначимо вимоги до теоретичних основ 

управління, щоб задовольнити інформаційно-економічні потреби запитів на інтеграцію 

діяльності СГ через інтеграційну платформу базування самоорганізаційного управління. 

Подамо концептуальне бачення означеної проблематики схематично, за допомогою 

рис. 1. Виділимо якісні властивості, як характеристичні ознаки-маркери, інформаційної та 

економічної складових частин інтеграційного базування (на платформі) управління. До 

інформаційних якісних властивостей належатимуть: інформаційно-сприймальна (образна); 

комунікативно-обмінна; знаннєво-утворювальна (знаннєвотвірна-генерувальна); ресурсно-

накопичувальна; продукційно-перетворювальна; енергетично (імпульсно)-впливова (дієва); 

історично (часово, хронологічно)-плинна. Економічні якісні властивості будуть представлені 

такими: змістовно-образна; порівняльно-оцінювальна; аргументно-переважувальна 

(доцільнісна, прагматична); критично-безпекова. 

Поєднання наведених вище властивостей («всіх з усіма») утворюватиме інтегровані 

інформаційно-економічні якісні властивості, які проектуватимуться на елементи 

(«акцептуватимуться» в ключових маркерах) загальної схеми інтеграційно-

самоорганізаційного концепту управління. 

Концептуалізація управління діяльністю СГ передбачатиме врахування таких 

основоположних умов-чинників: 

– обираючи вид управління необхідно врахувати: вплив інтеграційного чинника на 

самоорганізацію системи управління; зв’язок внутрішнього і зовнішнього управління в 

інтегрованому просторово-часовому охопленні системою діяльності СГ, що не 

виключатиме комбінування різних видів управління;  

– інформаційно-економічна інтеграційна основа управління забезпечуватиме наскрізне 

об’єднання в інтеграційній платформі-базисі всіх видів інтеграції, тобто, на інформаційно-

економічний (як комбінований) вид інтеграції замикатимуться такі види як цільова, 

функціональна, організаційна, інструментально-прикладна інтеграція; із змістом видів 

інтеграції можна ознайомитися в працях [9; 10]; 

– втілення видів управління на інтеграційній платформі-базисі буде якісно іншим рівнем 

розвитку управління, який можна охарактеризувати як виникнення особливого виду – 

«інтегрованого управління», що складатиме окремий теоретико-методологічний предмет 

дослідження; 
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– для врахування інтеграційного чинника у здійсненні бізнес-процесів, тобто набуття ними 

специфікованих, відповідно до змісту процесів, інтеграційних ознак за видами інтеграції 

та перетворення їх в інтегровані бізнес-процеси (господарські інтегровані процеси), 

необхідно виокремити інтеграційну якість діяльності СГ в інтеграційний процес (-и); 

відповідно у процесі самоорганізаційного управління повинен враховуватися 

перманентний зв’язок інтеграційних процесів і бізнес-процесів; 

– утворення інтегрованого бізнес-процесу передбачає прийняття учасниками економічно 

взаємовигідних рішень на основі опрацювання інформації про їхні можливості і 

пропозиції; отже, комбінований інформаційно-економічний вид інтеграції виступає 

ведучим у пошуку рішень, замикаючи («підтягуючи») на себе інші види, які 

відображатимуться в ньому і враховуватимуться в оцінно-аналітичних процедурах 

прийняття рішень; 

– поєднання самоорганізаційного та інтеграційного підходів до управління, на 

інформаційно-економічній основі їх реалізації, дасть змогу цілеспрямовано керувати 

формуванням економічних і інтеграційних параметрів стану СГ, прямуючи до стійкого 

стану; 

– здійснення самоорганізаційного управління передбачатиме задіяння інтегрованого 

інформаційно-економічного механізму динамічних управлінських впливів через процеси 

прийняття і реалізації рішень на інтеграційній платформі-базисі управління; інтеграція 

інформаційної і економічної компонент механізму відбуватиметься в процедурах 

прийняття і реалізації рішень; саме в процедурах поєднуватимуться наведені вище якісні 

інформаційні і економічні властивості управління та проходитиме відповідна 

характеристична параметризація рішень стосовно конкретного бізнес-процесу і 

управлінської ситуації, асоційованої зі станом СГ і його системи управління; локалізація 

процедур на етапах процесів прийняття і реалізації рішень, привертає до інтеграції 

інформаційно-економічного інструментарію управління і застосуванню інтегрованих 

інформаційних технологій, перетворюючи процеси в інтегровані. 

Виходячи з викладених вище теоретико-концептуальних положень інтеграційної  

(в інформаційно-економічному контексті) проблематики самоорганізаційного управління, 

дослідимо напрями і шляхи їх реалізації. 

Згідно з теоретичними основами синергетики, розробленими Г. Хакеном та 

викладеними у праці [11], відкриті системи, що перебувають під зовнішніми впливами або, в 

яких відбуваються внутрішні незворотні процеси, самоорганізуються (впорядковуються), 

перебудовуючи свою структуру, щоб досягнути стану рівноваги (перейти в інший стан) для 

продовження «життєвого шляху». 

Зміна керівного параметра впливу, що спричинила порушення стійкості (яке 

подається Г. Хакеном як «нерівноваговий фазовий перехід»), відобразилася (за принципом 

підпорядкування) у нестійкості деякої кількості параметрів порядку («колективних мод»), які 

описують структуру (макроскопічну) системи. Якщо керівні параметри змінюватимуться у 

певному діапазоні, то система проходитиме через ієрархію нестійкостей і відповідно 

змінюваних структур. Вплив виступає як сигнал з керівними параметрами, що призводить до 

зміни стану, як і до зміни параметрів порядку, внаслідок флуктуацій в системі. Динамічна 

невизначеність породжує флуктуації (рефлексивну реакцію [12]), які переводять систему з 

одного в інший атрактор стійкості стану. Тобто з інформаційної точки зору сигнал містить 

смислову (змістовну, знаннєву) невизначеність. Про смисловий зміст сигналу, тобто його 

семантику, можна говорити тільки за умови відгуку на нього приймача під час прийняття та 

визначення його «відносної значущості» (ступеня корисності). В семантичному аспекті 

морфічне відображення сигналу доповнюється антропоморфічною якістю – економічною 

властивістю з вагою значущості, що дозволятиме приймати і реалізовувати рішення з 

впорядкування структури і досягати (завдяки атракторно визначеній найбільшій значущості) 

стійкості стану. 
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Рис. 1. Загальна схема інтеграційно-самоорганізаційного концепту інформаційно-

економічного управління діяльністю суб’єкта господарювання (розроблено автором) 

 

Самоорганізаційне перетворення в системі представлятиметься як синергетичний 

інформаційний процес, який передбачатиме досягнення врівноваженого стану на основі 

семантично вивіреного когерентного (корельованого) встановлення параметрів порядку. Такі 

параметри виступають в ролі «інформаторів» (носіїв інформації з інструментальними 

засобами ідентифікації, активації для розпізнавання та інтерпретаційного опрацювання), які 

повідомлять як проводити атракторне (значиме) притягання та сповістять про впорядкований 

(стаціонарний) стан системи, надавши його інформаційний образ.  

З переходом до нового макроскопічно впорядкованого стану виникає синергетичний 
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Концептуальні види 

управління 

Інтеграційний базис 

(платформа) управління 

Впливи-рішення системи 

управління суб’єкта 

господарювання (СУСГ) 

Самоорганізаційні 

процеси СУСГ 

Інтеграційні 

процеси           

СУСГ 

 Бізнес-

процеси           

СУСГ 

С т а н     С Г 

Ключові інтеграційно-самоорганізаційні 

маркери  управління діяльністю суб’єкта 

господарювання 

Я
к
іс

н
і 

ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
і 

 в
л
ас

ти
в
о
ст

і 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

Я
к
існ

і ек
о

н
о

м
іч

н
і  в

л
асти

в
о
сті        

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

Вибір, 

комбіноване 

поєднання 

Прийняття і 

реалізація 

інтегрованих 

самоорганіза- 

ційних 
рішень 

Базування 

(«акцептування»)  

видів управління 

на  інтеграційній 

платформі 

Флуктуації з досяг- 

нення гомеоста- 

тичної рівноваги  

(збалансованості і 

стійкості стану) на 

основі інтегрова- 

них бізнес-процесів 

Інтеграційно- 

самоорганізаційне 

обґрунтування 

господарських 

операцій,  дій 

Приводять до 

набуття бізнес  

-процесами інте- 

граційних ознак 

та точковості і 

спрямованості  

самоорганізацій- 

них перетворень  

Облікова іден- 

тифікація, ана- 

літична оцінка, 

дисипативні 

зміни 

Економічний стан 

в умовах певного 

(визначеного) 

стану інтеграції 

системи  

управління 

Системний 

гомеостатичний 

стан 

  

Комплексний 

(«економіко-

інтеграційний») 

стан 

  



Вісник соціально-економічних досліджень, № 2-3 (70-71), 2019     ISSN 2313-4569 

185 

Завдяки семантиці реалізується особлива роль інформації «…як свого роду 

середовища, існування якого підтримується окремими частинами системи-середовища, з 

якого ці частини отримують конкретну інформацію стосовно того, як їм функціонувати 

когерентно, кооперативно» [11, с. 45]. Набуття інформацією семантичного змісту стає «… 

процесом, в якому контексти та їхні відповідності перевіряються, підсилюються або 

відкидаються знову і знову» [11, с. 52]. 

Для надання бізнес-процесам емерджентної властивості, що даватиме змогу 

генерувати синергетичний ефект, необхідно в семантику рішень щодо процесів  

(з інжинірингу і реінжинірингу процесів) увести інтегративну якість. Бізнес-процеси, 

супроводжені інтеграційними процесами, стають інтегрованими. Реалізація таких процесів 

приводитиме до стану системи з параметрами порядку інтегративного характеру. Очевидно 

самоорганізаційні процеси передбачатимуть перебудову (реінжиніринг) бізнес-процесів, з 

врахуванням чинника інтеграційних процесів, його властивості конструктивно впливати на 

ефективність бізнес-процесів. Отже, самоорганізаційні флуктуації задаватимуться 

управлінськими рішеннями, семантика яких ґрунтуватиметься на значущості економічних 

переваг інтегрованих бізнес-процесів. Інтеграційний чинник здійснюватиме когерентний 

стабілізуючий вплив задля врівноваження стану та підсилення інваріантності структури 

системи управління. 

Самоорганізаційні та інтеграційні процеси надають змістовну якість (доповнюють 

семантичний зміст) бізнес-процесам і стану. Бізнес-процеси стають самоорганізованими 

інтегрованими, а стан – як такий, що перебуває, внаслідок самоорганізації, у гомеостатичній 

рівновазі, і має інтегративний і економічний виміри. Тому самоорганізаційні та інтеграційні 

прояви зміни (трансформації, метаморфози) системи на інформаційному рівні 

відображатимуться (описуватимуться, ідентифікуватимуться, надаватимуться «інформаторами») 

в параметрах порядку (в економічних показниках і макро-, мікро- показниках ступенів і ознак 

самоорганізації та інтеграції) бізнес-процесів і стану. 

Семантика дій і подій в управлінні бізнес-процесами і станом набуває 

антроморфічного характеру в межах прямого і зворотного зв’язків (впливів і реакції на 

впливи чи рефлексивної взаємодії учасників-агентів) в системі управління. У семантичному 

змісті враховуватиметься економічна складова управління інтеграцією (на основі аналізу 

вигід і витрат стосовно інтеграції). Загалом інструментарій самоорганізаційного управління 

виступатиме як інтегрований інформаційно-економічний (ІІЕ). 

Виходячи із сформульованих вище засадничих положень, ІІЕ-інструментарій 

управління діяльністю суб’єкта господарювання повинен володіти такими базовими 

загальносистемними властивостями: 

– інформаційно-економічної презентативності впливу на систему управління інтегративних 

якостей бізнес-процесів і стану, з інтерпретацією якостей в межах зовнішнього і 

внутрішнього впливів керівних параметрів і параметрів порядку та самоорганізаційної 

зміни параметрів порядку;  

– інформаційно-економічної семантичності когерентного прийняття і реалізації рішень з 

управління бізнес-процесами і станом по цільовій, функціональній, організаційній 

структурах; 

– врівноважування, спрямованості та стійкотвірної спроможності інструментарію, з 

формуванням субстанціональної сталості потенційного розвитку суб’єкта 

господарювання, через інтегровану технологічність інформаційно-економічного 

поєднання інструментальних засобів і прийомів в процесах прийняття і реалізації рішень. 

Такі властивості визначатимуть концептуальні завдання самого інструментарію. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Узагальнимо виведені вище 

теоретико-концептуальні визначення підґрунття і конструкції самоорганізації, на 

інтеграційній платформі, управління бізнес-процесами і станом суб’єкта господарювання. 

Поєднання самоорганізаційного і інтеграційного чинників управління здійснюватиметься в 

інформаційно-економічному контексті формування і сприйняття результатів управлінських 
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впливів, що володіють якісними інформаційними і економічними властивостями. Такий 

підхід відповідає положенню теорії синергетики, за яким ефект досягається завдяки 

рефлексивному когерентному опрацюванню семантичного змісту інформації про процеси і 

стан суб’єкта (системи управління). Ця позиція обумовлює ведуче позиціонування 

інформаційно-економічного виду інтеграції в інтеграційному базисі-платформі 

самоорганізаційного управління. Бізнес-процеси стають самоорганізованими інтегрованими 

на основі економічного обґрунтування віддачі від набуття ними, через інтеграційні процеси, 

інтеграційних ознак, як інформаційних одиниць інтегративних якостей процесів, з 

відповідними наслідками впливу на показники стану суб’єкта. Інформаційно-економічна 

параметризація інтегрованих бізнес-процесів, які перебувають в полі самоорганізаційного 

управління, створює передумови для нейтралізації дії фактору дезінтеграції і для 

цілеспрямованого самоорганізаційного формування системного гомеостатично 

врівноваженого стану – стійкого «економіко-інтеграційного» стану суб’єкта господарювання. 

Перспектива подальших розробок за даною проблематикою бачиться у створенні 

інструментарію прийняття і реалізації рішень на засадах самоорганізації та інтеграції 

управління бізнес-процесами і станом суб’єкта господарювання. 
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