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Постановка проблеми. Кризова ситуація, що 
стала характерною для багатьох вітчизня-

них підприємств в останні роки та супроводжу-
валася нездатністю адекватно та усвідомлено 
реагувати на постійно мінливі умови зовнішнього 
середовища, призвела до усвідомлення необхід-
ності зміни методів управління, цільової орієнта-
ції підприємств. В умовах істотного збільшення 
рівня мінливості і впливу невизначеності виникла 
необхідність впровадження ринкових інструмен-
тів гнучкого, адаптивного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль 
адаптивного управління підприємствами і масш-
таби його практичного застосування в сучасній 
економіці обумовили значний інтерес з боку на-
уковців. Наукова література вміщує достатньо 
велику кількість публікацій з проблем форму-
вання механізмів, застосування інструментів 
адаптивного управління. Так науковий інтерес 
мають праці Н. В. Білошкурської, К. О. Бояри-
нової, А. Д. Іванова, В. І. Отенко, А. Н. Тищенко, 
К. С. Чуйко та інших [1-7]. Всі науковці розді-
ляють точку зору стосовно того, що адаптивний 
механізм є складовою частиною системи управ-
ління підприємством та забезпечує цілеспрямо-
ваний вплив на фактори, від стану яких зале-
жить результативність діяльності підприємства. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на значну 
кількість робіт щодо проблематики адаптивного 
управління підприємством ця проблема достат-
нім чином не вивчена. Так уваги заслуговують 
принципи ефективного адаптивного управління 
підприємством.

Формулювання цілей статті. Вивчення теоре-
тичних засад та визначення принципів адаптив-
ного управління підприємством, що забезпечу-
ють ефективність його реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптивність виступає принципово важливою 
якістю будь-якої системи. В значній мірі це обу-
мовлено тим, що в сучасному світі жодна система 
не може бути повністю закритою і не відчувати 
впливу навколишнього середовища.

Поняття адаптивність широко використову-
ється не тільки в економічній системі, але й в ін-
ших областях і має різні визначення.

К.О. Бояринова та Т.В. Войтун під адаптивніс-
тю підприємства розуміють «рівень його здатнос-
ті і готовності реагувати на загрозливі зовнішні 
впливи та нівелювати їх» [3].

А. Бойко [2] розглядає адаптивність як здат-
ність змінювати параметри та функції при зо-
внішніх впливах для забезпечення самого існу-
вання системи, при цьому пристосовуючись до 
шокових впливів із можливою трансформацією 
негативних результатів у позитивні. Слід за-
уважити, що автор вважає адаптивність однією 
з основних характеристик стійкості.

К.С. Чуйко розуміє під адаптивністю інте-
гральну властивість, що полягає в пристосуванні 
до внутрішньофірмових і макроекономічних змін 
та в багатоаспектності, що виражається в еконо-
мічних стосунках [7].

В.І. Отенко, О.М. Колодіна визначають еко-
номічну адаптивність підприємства як його 
здатність реагувати на мінливість умов функ-
ціонування та розвитку і забезпечувати присто-
сованість у процесах з метою досягнення такого 
фінансово-економічного стану, що дозволяє збе-
регти економічну безпеку підприємства. Науков-
ці наполягають на пріоритетності адаптивності 
перед іншими властивостями, оскільки вона ві-
дображає сутність базових процесів господарю-
вання, охоплюючи майже всі життєво важливі 
для розвитку підприємства процеси, і, крім того, 
є засобом сприйняття і відображення інформа-
ції. Тому, як наслідок, якщо процеси адаптації 
підприємства здійснюються ефективно, наголо-
шують науковці, то підприємство розвивається, 
якщо ні – є тенденція до погіршення показників 
фінансово-економічного стану. Іншими словами 
економічна адаптивність підприємства є здат-
ністю передбачити і зреагувати на мінливість 
середовища шляхом здійснення змін, зберігаю-
чи при цьому ефективність господарювання [5]. 
Адаптивність окреслює ступінь пристосування 
до змін у зовнішньому та внутрішньому серед-
овищі підприємства і є інтегральною характе-
ристика економічної системи, яка поєднує такі 
ознаки як гнучкість, мобільність, маневреність 
та інші, що забезпечує «легкість» перегрупуван-
ня між елементами системи без будь-яких ко-
рінних змін в її структурі, відображає готовність 
системи управління підприємства функціонувати 
в умовах нестабільного зовнішнього середовища 
та визначається спроможністю управлінського 
персоналу використовувати нестандартні рішен-
ня на основі глибокого розуміння та передбачен-
ня тенденцій змін у зовнішньому середовищі.

Елементами адаптивності за функціональним 
критерієм є: 1) адаптивність виробничої систе-
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ми (здатність реагувати на зміни параметрів 
вихідної сировини і матеріалів; видів продукції 
і обсягів виробництва, окремих технологій або 
обладнання в рамках технологічного процесу; 
2) адаптивність системи управління (гнучкість 
структури управління, стратегічного плануван-
ня; швидкість прийняття рішень і їх виконання; 
3) адаптивність фінансів підприємства; 4) адап-
тивність матеріального забезпечення і збутової 
політики; 5) інноваційна гнучкість; 6) адаптив-
ність системи інформаційного забезпечення.

Мета адаптивного управління – діагностувати 
все, що відбувається в середині системи, дослі-
джувати процеси, які виникають ззовні системи 
і на підставі цього планувати майбутнє. Голо-
вне завдання адаптивного управління підтрим-
ка внутрішньої стабільності системи, виживан-
ня і ефективне функціонування підприємства, 
досягнення стратегічної стійкості, в умовах по-
стійної мінливого зовнішнього середовища, що 
забезпечується, у першу чергу, за рахунок роз-
робки та реалізації концепцій оригінальних інно-
ваційних продуктів, нестандартних оперативних 
управлінських рішень, оригінальних управлін-
ських нововведень. Важливою задачею адаптив-
ного управління є забезпечення реакції на дію 
зовнішніх чинників, скорочення часу стратегіч-
ної реакції, постійне вдосконалення форм і мето-
дом господарювання. 

Пропонуємо чинники адаптації підприємств 
розподілити на:

– чинники, що залежать від рівня розвитку 
технологій;

– чинники, пов’язані з виробництвом;
– чинники, пов’язані у реалізацією продукції;
– чинники, пов’язані з організаційними мож-

ливостями;
– чинники, пов’язані з ресурсами;
– чинники, що характеризують якість прогно-

зування продукції на ринку;
– чинники, що залежать від державного ре-

гулювання.
На нашу думку, серед всієї сукупності чинни-

ків, велике значення набувають чинники, пов’язані 
з організаційними можливостями, у тому числі 
такий з них як креативний менеджмент.

Адаптивне управління має реалізувати цілі 
функціонування і розвитку підприємства на осно-
ві формування методології організації процесу 
адаптивного управління, розробки теоретичних 
і практичних механізмів реалізації управління 
по стабілізації становища підприємства в кон-
курентному середовищі, оцінки адаптивності 
моделі управління на основі ранжирування під-
приємств з використанням параметризації адап-
тивної моделі.

Головний метод розвитку систем адаптивного 
управління – аналіз і узагальнення практичного 
досвіду підприємств, які не дивлячись на кон-
куренцію в умовах кризи перетворюють роботу 
з розвитку систем управління в високоінтелек-
туальну працю.

Характерними особливостями адаптації під-
приємства до конкуруючого середовища є:

– форми відображення підприємством і його 
структурами механізмів впливу конкурентного 
середовища, яке намагається встановити рівно-
вагу у відносинах і зв’язках ринку;

– адаптивний підхід до управління, яке зі-
ставляється з розробкою і реалізацією найбільш 
ефективних стратегій відображення підприєм-
ством впливу середовища;

– багатоцільовий характер адаптації як ре-
зультат компромісу між інтересами зацікавле-
них в діяльності підприємства груп впливу; мож-
ливість підприємства до свідомого управління 
змінами, виділення найбільш значущих з них, 
виявлення перспектив розвитку та вибір опти-
мальної стратегії забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства.

Одним з найбільш значущих аспектів адап-
тації підприємства до зовнішнього середовища 
є конкуренція. Вона формує механізм, що спо-
нукає суб’єктів господарювання до постійного 
вдосконалення виробництва і пошуку різних ре-
зервів; передбачає безперервне зіставлення ін-
дивідуальних витрат виробництва з ринковими, 
стимулюючи ділову активність всіх економічних 
агентів; орієнтує продавців і споживачів на вра-
хування потреб ринку; є інструментом економіч-
ного виживання в ринковому середовищі. Кон-
куренція стимулює підприємство до боротьби за 
виживання в ринковій економіці.

До ключових моментів процесу адаптивного 
управління підприємства слід віднести:

1) збереження підприємства – продовження 
життєвого циклу за рахунок збільшення процесу 
адаптивності підприємства до умов зовнішнього 
середовища;

2) збільшення терміну адаптивності підприєм-
ства за рахунок пошуку і реалізації можливос-
тей, які перебувають у зовнішньому середовищі 
(зовнішня ефективність);

3) скорочення часових параметрів адаптивнос-
ті підприємства за рахунок подолання розриву 
між необхідним і реальним потенціалом функціо-
нування підприємства (внутрішня ефективність).

Механізм адаптивного управління підприєм-
ством в кризових умовах передбачає розробку:

1) системи принципів адаптивного управління;
2) методів збору, узагальнення та системати-

зації необхідної інформації, які включають: до-
слідження актуальних потреб суміжних підпри-
ємств, аналіз галузевих і міжгалузевих програм, 
участь в тендерах на державні замовлення та. ін.;

3) підходів і методів адаптації, серед яких: 
методи модернізації продукції (конструкторські 
та технологічні); оптимізації витрат підприємства 
для отримання конкурентних переваг на ринку, 
розширення господарських зв’язків зі спожива-
чами продукції, вдосконалення організаційної 
структури підприємства, виявлення своїх мож-
ливостей з імпортозаміщення продукції та ін.;

4) плану антикризового управління підпри-
ємством, де визначаються цілі і завдання ста-
білізації, стратегічні альтернативи подальшого 
розвитку;

5) систему узгодження цілей і завдань стабілі-
зації підприємства з цілями і завданнями розви-
тку галузі та суміжних підприємств;

6) системи показників для оцінки рівня адап-
тації підприємства до кризових умов з позиції 
зміни економічного потенціалу підприємства 
та ефективності його використання, з позиції ре-
зультуючих економічних і фінансових показників 
господарської діяльності та з позиції активності 
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і ефективності проведення заходів антикризово-
го характеру;

7) стратегії адаптивного управління підприєм-
ством, яка може бути спрямована на планомірне 
підвищення рівня адаптації за рахунок певних 
факторів виробництва; стабілізацію рівня адапта-
ції в зв’язку з певними ресурсними обмеження-
ми та виробничими труднощами; вимушене зни-
ження рівня адаптації в зв’язку з об’єктивними 
і суб’єктивними причинами;

8) системи моніторингу рівня адаптації під-
приємства, яка повинна сприяти вибору страте-
гічно важливих партнерів по бізнесу, партнерів 
по виробничій діяльності тощо.

Дослідження наукових надбань в галузі адап-
тивного управління дозволяє виділити його прин-
ципи. Серед них корисність, цілісність і повнота, 
відповідність, компенсація, розвиток, спадкоєм-
ність, ефективність, збалансованість, стійкість, 
диференціація, варіативність, прозорість, інфор-
маційне забезпечення, ієрархічність тощо. На 
нашу думку, в основі ефективного адаптивного 
управління підприємством має бути використан-
ня науково обґрунтованих принципів, серед яких:

– принцип раціонального узгодження та за-
стосування стандартних і нестандартних управ-
лінських рішень та управлінських новацій мето-
дів та моделей;

– принцип врахування стратегічних цілей, за-
вдань та основних напрямів розвитку підприємства;

– принцип зацікавленості керівників та пра-
цівників у застосуванні механізмів адаптивного 
управління;

– принцип системного підходу до управлінських 
рішень для їх збалансування між собою та зі стра-
тегічними планами розвитку підприємства;

– принцип науково-практичного забезпечення 
прийняття рішень при реалізації механізмів адап-
тивного управління, у т.ч. на основі взаємодії та спів-
робітництва з науковими, освітніми закладами.

Елементами системи методів адаптивного 
управління підприємством є:

– метод синектики, 
– метод колективної генерації ідей;
– метод складання сценаріїв;
– бенчмаркинг;
– SWOT-аналіз;
– PEST-аналіз;
– PERT-аналіз тощо.
Результати впровадження та реалізації меха-

нізмів адаптивного управління підприємством по-
діляються на функціональні, соціальні, економічні, 
інформаційно-інноваційні та ін. Ознаками-мар-
керами ефективності реалізації механізмів адап-
тивного управління є ступінь досягнення головних 
цілей реалізації управлінських рішень, приріст 
між первісним та отриманим результатом від їх 
реалізації, вплив управлінських рішень на умови 
праці, рівень та якість життя працівників підпри-
ємства; рівень застосування на підприємстві новіт-
ніх управлінських інформаційних технологій тощо.

Висновки з даного дослідження і перспективи. 
Адаптивне управління – гнучка система управ-
ління підприємством, спрямована на реалізацію 
механізму адаптації за допомогою формування 
механізму адаптації для пристосування до мінли-
вих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Система адаптивного управління підприємством 
в конкурентному середовищі є сукупністю прин-
ципів, інструментів і технологій прийняття і ви-
конання збалансованих управлінських рішень, які 
реалізуються за допомогою механізму адаптації.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ЦЕЛЬ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы реализации механизма адаптивного управления предприятием. 
Определены характерные особенности адаптации предприятия к конкурирующей среде. Установлено 
элементы механизма адаптивного управления предприятием. Сформулированы научно обоснованные 
принципы эффективного адаптивного управления. Определены признаки-маркеры эффективности ре-
ализации механизмов адаптивного управления.
Ключевые слова: адаптивное управление, механизм, принцип, управленческое решение, система.
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ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS: 
PURPOSE AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION

Summary
Theoretical problems of implementing the mechanism of adaptive enterprise management have been 
investigated. The characteristic features of adaptation of the enterprise to a competing environment 
have been determined. The elements of the mechanism of adaptive management of the enterprise 
have been established. Scientifically based principles of effective adaptive management have been 
formulated. The signs-markers of the effectiveness of the implementation of adaptive control 
mechanisms have been determined.
Keywords: adaptive management, mechanism, principle, management decision, system.


