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УДК 658
Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю. Система адаптивного управління підприємством в умовах мінливого  

зовнішнього середовища
Статтю присвячено дослідженню сутності поняття адаптивне управління. Визначено, що адаптивне управлення – це управлінська діяльність, 
яка організована у взаємозв’язаний комплекс дій суб’єктів функціонування та спрямована на підтримку рівня конкурентоспроможності. Узагаль
нено теоретико-методологічні основи розробки системи адаптивного управління підприємством, яка включає основну мету, об’єкт, принципи 
адаптивного управління та основні механізми. Визначено механізми адаптивного управління підприємством: організаційний, економічний та 
правовий. Система адаптивного управління підприємством передбачає можливість та здатність підприємства залежно від змін зовнішнього 
середовища і внутрішніх факторів зберігати стійкість у довгостроковій перспективі та забезпечувати належний рівень конкурентоспромож
ності. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є формування економічного механізму адаптивного управління підприємством.
Ключові слова: адаптація, адаптивне управління, принципи адаптивного управління, механізм адаптивного управління, об’єкт адаптивного 
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предприятием в условиях изменяющейся внешней среды
Статья посвящена исследованию сущности понятия адаптивного 
управления. Определено, что адаптивное управление представляет 
собой управленческую деятельность, организованную во взаимосвя
занный комплекс действий субъектов функционирования и направлен
ную на поддержку уровня конкурентоспособности. Обобщены теоре
тико-методологические основы разработки системы адаптивного 
управления предприятием, которая включает основную цель, объект, 
принципы адаптивного управления и основные механизмы. Определены 
механизмы адаптивного управления предприятием: организационный, 
экономический и правовой. Система адаптивного управления пред
приятием предполагает возможность и способность предприятия в 
зависимости от изменений внешней среды и внутренних факторов 
сохранять устойчивость в долгосрочной перспективе и обеспечивать 
надлежащий уровень конкурентоспособности. Перспективой дальней
ших исследований в этом направлении является формирование эконо
мического механизма адаптивного управления предприятием.
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of Enterprise in Conditions of a Changing External Environment
The article concerned with researching the concept of adaptive management. 
It is determined that adaptive management is a managerial activity, orga
nized as an interconnected set of actions of the subjects of functioning and 
aimed at supporting the level of competitiveness. The theoretical and meth
odological bases of development of the system of adaptive management of 
enterprise are generalized, which includes the main purpose, object, prin
ciples of adaptive management and the main mechanisms. The mechanisms 
of adaptive management of enterprise are defined as follows: organizational, 
economic and legal. The system of adaptive management of enterprise as
sumes possibility and ability of the enterprise, depending on changes of envi
ronment and internal factors, to maintain stability in the long-term perspec
tive and to provide an appropriate level of competitiveness. The prospect of 
further research in this direction is formation of an economic mechanism for 
adaptive management of enterprise.
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Кризова ситуація, що стала характерною для 
багатьох промислових підприємств останніми 
роками, призвела до усвідомлення необхід-

ності зміни методів управління, цільової орієнтації 
підприємств, а також аналізу впливу факторів зо-

внішнього і внутрішнього середовища. Досягнення 
поставлених цілей можливо тільки на основі вико-
ристання принципів та методів адаптивного управ-
ління промисловими підприємствами. У сучасних 
умовах більшість підприємств, які мають налагодже-



436

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2018
www.business-inform.net

ну систему виробничо-господарської діяльності, ви-
явилися нездібними адекватно та усвідомлено реагу-
вати на вплив зовнішнього середовища, яке постійно 
змінюється, через нерозвиненість ринкових інстру-
ментів адаптивного управління. 

Теоретичні та методичні проблеми розви-
тку системи адаптації механізму функціонування 
підприємств висвітлені такими дослідниками, як  
О. Ареф’єва [2], М. Буднік [4], Н. Кулік, Т. Соколенко 
[9], Т. Коритько [8], О. Пилипенко [11], Л. Фесік [13] 
та ін. Однак розробці економічного механізму адап-
тації промислового підприємства не приділяється 
достатньої уваги. 

Метою статті є розкриття та обґрунтування 
сутності економічного механізму адаптивного управ-
ління підприємством в умовах змінного зовнішнього 
середовища.

У сучасних умовах актуальним є формуван-
ня цілісного підходу до розуміння й аналізу 
процесу адаптації та розробки економічними 

суб’єктами адаптаційних механізмів. 
Слово «адаптація» має латинське походження. 

У перекладі з латинської «adaptare» означає «присто-
совувати». У даний час ще не склалося єдиної точки 
зору щодо визначення поняття «адаптація». Відомі 
такі її прояви, як еволюція, звикання, навчання і само-
навчання, організація, самоорганізація і т. ін. Термін 
«адаптація» набув широкого поширення в біології та 
медицині. Проблеми адаптації розглядаються таки-
ми науками, як: філософія, соціологія, психологія, 
управління, економічна теорія. Тому питання адапта-
ції до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі  
в процесі управління підприємством є актуальними. 

Функціонування підприємств припускає існу-
вання в рівноважному стані, коли кожний елемент 
набуває стійкості, що сприяє стабілізації структури, 
тим самим досягнутий рівноважний стан і створю-
ються передумови його оптимізації за рахунок впо-
рядкування внутрішніх процесів і зв’язків. 

У даний час стратегія поведінки підприємств в 
умовах самоорганізації рівноважного стану та пере-
ходу до нового рівноважного стану значно зближу-
ються. Адаптаційна діяльність стає неможливою без 
організаційних і технологічних інновацій, а перехід 
до нової рівноваги вимагає пристосування до мінли-
вого зовнішнього середовища.

З визначень, які наведені науковцями [1–5], слід 
відмітити, що:
 властивість адаптивності проявляється в ре-

зультаті взаємодії системи із зовнішнім се-
редовищем;

 в умовах ринкових відносин, де основними 
характеристиками зовнішнього середовища 
є динамічність і невизначеність, адаптив-
ність є фундаментальною властивістю такої 
динамічної системи, як підприємство;

 адаптивні властивості підприємства зале-
жать від реакції системи до змін, чим менше 
властивість адаптивності приводить до реак-
ції системи, тим вище адаптивні властивості;

 завдяки адаптації зберігається оптимальний 
і постійний рівень функціонування внутріш-
ніх процесів у системі, а система набуває 
стійкості та властивості виживання в даному 
середовищі; 

 при адаптивному управлінні процес почина-
ється з вивчення навколишнього середови-
ща. Очікувані події рекомендується ділити 
на три основні категорії: терміновість, імо-
вірність, невизначеність події;

 зовнішнє середовище впливає на організа-
ційну структуру підприємства.

Отже, під адаптацією розуміється процес ці-
леспрямованої зміни параметрів, структури  
і властивостей об’єкта відповідно зі змінами, 

що відбуваються, на основі організаційних і техно-
логічних інновацій, що дозволяє пристосуватися до 
мінливого зовнішнього середовища.

До базових характеристик визначення «адап-
тивне управління» можна віднести такі (табл. 1).

Багато авторів характеризують адаптивність 
об’єкта, перш за все, такими властивостями, як стій-
кість і гнучкість. Стійкість – це здатність системи 
ефективно функціонувати в умовах зовнішніх впли-
вів і внутрішніх збурень. Під гнучкістю слід розуміти 
властивість підприємства переходити в результаті 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середо-
вища з одного працездатного стану в інше з мінімаль-
ними витратами ресурсів і часу [2]. Отже, адаптивна 
система управління здатна забезпечувати адаптив-
ність основних елементів внутрішнього середовища 
через надання їм властивості гнучкості.

Таким чином, можна зазначити, що під адап-
тивним управлінням слід розуміти систему, яка в по-
рівнянні з уявленням, що склалося, більш ефективно 
та адекватно реагує на зміни в інституційному, ви-
робничому і середовищі та завершується ухваленням 
ефективних управлінських рішень.

Адаптивне управління реалізується на основі 
таких принципів:
 варіативності рішень – припускає критич-

ний відбір найбільш раціонального рішення 
даної управлінської задачі;

 прозорості – гарантує розкриття відповідної 
фінансової та оперативної інформації та вну-
трішніх процесів нагляду та контролю;

 інформаційної забезпеченості – має на увазі 
наявність єдиного інформаційного простору;

 стійкості й адаптивності – визначає умін-
ня перебудовуватися і пристосування до но-
вих умов. Це є істотним чинником стійкого 
положення в конкурентному середовищі;
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Таблиця 1

Узагальнення понятійного апарату категорії «адаптивне управління»

Автор Суть підходу Характеристика підходу

Юревич Є. І. [14] Стратегія вибору управління
Стратегія, яка приводить до мети управління. Адаптивна стра-
тегія не є стаціонарною, правила вибору управління підбира-
ються в ході управління, а не призначаються заздалегідь

Зайцев Н. Л. [6]

Система управління

Система управління, що підстроює характеристики відповідно 
до визначених параметрів 

Зяблицька Н. В. [7]
Система націленого на швидке досягнення нормативного рів-
ня адаптаційних можливостей при мінімальних адаптаційних 
витратах 

Тюкин І. Ю. [12]
Система, що забезпечує постійний вплив, направлений  
на забезпечення адаптації певної системи до змін у зовнішньо-
му та внутрішньому середовищі без регулювання ззовні 

Маслодудов Ю. А. [10]

Система, яка в порівнянні з уявленням, що склалося, ефектив-
ніше і адекватніше реагує на зміни в інституційному середо-
вищі, внутрішньому виробничому і зовнішньому ринковому 
середовищі і завершується ухваленням ефективних управлін-
ських рішень 

Борисов А. Б. [3] Форма управління

Форма управління підприємством, що допомагає йому гнучко 
змінюватися, швидко пристосовуватися до оновлених цілей, 
завдань, функцій підприємств, до змін у зовнішньому еконо-
мічному середовищі в умовах своєї діяльності

 ієрархічності – виходить з того, що промис-
лові підприємства – складна система з без-
ліччю підлеглих підсистем, що реалізовують-
ся через принципи системної координації та 
субординації, тобто обумовлює впорядкова-
ність зв’язків по горизонталі та вертикалі;

 рефлективності – розвиває формування 
управлінської дії на зміни, ніж істотно зни-
жує невизначеність і ризик схвалюваного рі-
шення;

 демократизації та гуманізації – виража-
ються в залученні персоналу до діяльності 
промислового підприємства, що відбиваєть-
ся в зміні стилю організаційної поведінки,  
в делегуванні відповідальності, як продукція 
і мотивація персоналу, в створенні управлін-
ської команди, а також у залученні працівни-
ків до обговорення питань, що стосуються їх 
виробничої діяльності, та використанні по-
зитивних моментів групової самоорганізації;

 ефективності управління – полягає в тому, 
щоб воно було направлене на раціональне й 
ефективне використання ресурсів виробни-
цтва, випуск конкурентоздатної продукції, 
формування кваліфікованого та мотивованого 
персоналу та їх вплив на систему управління.

Роль адаптивного управління зростає в таких 
ситуаціях:
 у період розгортання кризових процесів на 

підприємстві та є основою антикризово-
го управління, забезпечує цілеспрямований 
вплив на фактори, від стану яких залежить 

результативність функціонування підприєм-
ства;

 при впровадженні інновацій у межах інно-
ваційного управління, що є рушійною силою 
перетворень, ефективність якого визначаєть-
ся характером змін зовнішнього середовища, 
здібностями підприємства адекватно сприй-
мати ці процеси та перебудовуватися відпо-
відно з об’єктивними закономірностями;

 у разі здійснення організаційних змін, які 
засновані на виборі адаптивної структури 
управління, завданні організаційних змін в 
межах місії та цілей підприємства, виконую-
чих функціях, повноважень і відповідальності.

Адаптивне управління, акцентує Бушмельова Г. В., 
має на увазі не тільки адаптацію системи в цілому, а й 
можливість пристосування окремих структурних па-
раметрів і елементів системи (підприємства) до но-
вих умов середовища [5]. Для досягнення цих цілей 
система адаптивного управління повинна базуватися 
на відповідних принципах (рис. 1).

Таким чином, під системою адаптивного 
управління підприємством слід розуміти су-
купності методів і засобів впливу на еконо-

мічні процеси, які дозволяють підприємству присто-
суватися до умов зовнішнього і внутрішнього середо-
вища на основі саморегулювання. Характеристиками 
економічного механізму адаптивного управління під-
приємством можуть служити швидкість змін, гнуч-
кість системи та ефективність адаптації.
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Об’єктом системи адаптивного управління ви-
ступають економічні та організаційні відносини, що 
виникають у підприємства в процесі його адаптації 
до мінливого зовнішнього та внутрішнього середови-
ща в конкретний період часу на макро- і мікрорівнях.

На «вході» системи визначаються види та при-
чини несприятливого впливу зовнішнього середови-
ща, здійснюється попередня оцінка глибини і небез-
пеки впливу на діяльність підприємства; на «виході» –  
зміни у функціонуванні підприємства, що свідчать 
про підвищення рівня ефективності.

Формування і реалізація системи адаптивного 
управління підприємством проводиться на основі 
ряду принципів: системності, економічної ефектив-
ності, комплексності, динамічності, безперервності, 
збалансованості, гнучкості, інформативності та ци-
клічності.

Система адаптивного управління підприєм-
ством виконує функції, які притаманні звичайному 
управлінню, а саме: планування, організація, моти-
вація, координація та контроль [1]. Однак виконан-
ня цих функцій має специфічну спрямованість, яка 
полягає у своєчасній ідентифікації кризових явищ, 
розробці та впровадженні заходів щодо запобігання, 
ліквідації або пом’якшення впливу негативних фак-
торів на діяльність підприємства, адаптації до змін у 
зовнішньому середовищі та інші. 

Запропоновано виділяти види адаптивного 
управління залежно від стану економічного підпри-
ємства (рис. 2): 

 латентне управління: адаптивне управлін-
ня в умовах стабільного економічного стану, 
адаптивне управління в умовах нестійкого 
економічного стану; 

 активне управління: адаптивне управління 
в умовах розгортання кризових явищ; адап-
тивне управління в умовах передкризового 
та кризового стану.

Як структурні елементи механізмів адаптивного 
управління підприємством слід виділити фор-
ми і види, інструменти і методи забезпечен-

ня адаптації. Основними формами адаптації стосов-
но підприємств визнано економічну, інституційну та 
соціальну.

Для досягнення ефективного функціонування 
адаптація промислового підприємства повинна бути 
системною, активною, превентивною, прогресивною,  
а також охоплювати всі рівні управління та функціону-
вання. До інструментів механізмів адаптивного управ-
ління підприємством віднесені організаційні зміни 
(структури управління); злиття і поглинання; форму-
вання балансу інтересів основних суб’єктів управління.

Система адаптивного управління підприєм-
ством ефективно функціонує за наявності сукупності 
методів, які сприяють ефективному протіканню еко-
номічних процесів. До основних методів забезпечен-
ня механізму віднесено правові, інтелектуально-ін-
формаційні, організаційно-економічні, технологічні 
та фінансові.

Система адаптивного управління 

Мета адаптивного управління – формування ефективних варіантів прийняття та
виконання управлінських рішень, які спрямовано на створення механізму

адаптивного розвитку підприємства в конкурентному середовищі

Принципи: повнота, цілісність, відповідність, розвиток, ефективність,
збалансованість, стійкість, прозорість, інформаційне забезпечення, адаптація 

 

Основні механізми  

Організаційний  
Адаптивна організаційна 

структура або служба 
адаптивного управління 

адаптивного управління 

Правовий  

Стратегія адаптивного
управління підприємством

 

Економічний   

Економічні стимули (пільги,
премії та ін.)

 

Об’єкт – економічні та організаційні відносини, що виникають у підприємства 
в процесі його адаптації до мінливого зовнішнього та внутрішнього 

середовища в конкретний період часу на макро- і мікрорівнях

Рис. 1. Система адаптивного управління
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Функціонування системи адаптивного управ-
ління підприємством проявляється таким чином 
(рис. 2).

У певний проміжок часу підприємство знахо-
диться в певному оптимальному стані, який налашто-
вано на зовнішнє середовище. Між ним і зовнішнім се-
редовищем існує двобічний зв’язок. При переході зо-
внішнього середовища в інший стан, що змінює умови 
функціонування підприємства, за механізмом зв’язку 
відбувається передача відповідної інформації. Стан 
підприємства також змінюється та з великою ймовір-
ністю знаходиться за межами оптимального. Система 
адаптивного управління підприємством передбачає 
прогнозування змін стану зовнішнього середовища 
для попереджувального впливу з боку підприємства.

ління – від стратегічного до операційного – для адап-
тації як стратегії підприємства, так і його операційної 
діяльності. Своєчасна й ефективна адаптація функці-
онування підприємства забезпечує не тільки безпо-
середнє реагування на зміни зовнішнього та внутріш-
нього середовища в короткостроковій перспективі, а 
також є необхідною умовою для реалізації довгостро-
кових адаптаційних рішень стратегічного рівня. 

Слід зазначити, що розвиток підприємства, 
яке реалізує систему адаптивного управління, мати-
ме еволюційний характер. Але при цьому необхідно 
врахувати, що орієнтиром такого розвитку все ж слу-
житиме стратегічна мета, а саме – виживання в умо-
вах несприятливого і невизначеного середовища, що 
можна вважати актуальним для більшості вітчизня-

 
планування, 
організація, 
мотивація, 

координація , 
контроль  

  

 Латентне
управління

Латентне
управління  

Активне
управління

Активне
управління

 
 

Адаптивне 
управління 

в умовах 
стабільності

Адаптивне 
управління в умовах 

нестійкого 
економічного стану

Адаптивне 
управління в умовах 

розгортання 
кризових явищ

Адаптивне 
управління 

в умовах
передкризового 

та кризового стану

Рис. 2. Види адаптивного управління залежно від стану економічного підприємства

ВИСНОВКИ
Таким чином, система адаптивного управлін-

ня має розглядатися комплексно, включаючи осно-
вну мету, об’єкт, принципи адаптивного управління 
та основні механізми. До них можна віднести: орга-
нізаційний (формування адаптивної організаційної 
структури), економічний (різного роду стимули та 
пільги) та правовий (обов’язкова розробка адаптив-
ної стратегії управління поряд з основними право-
встановлюючими документами підприємства). 

Отже, ефективне управлінське реагування, що 
забезпечує адаптацію промислового підприємства 
до мінливого зовнішнього середовища, є необхідною 
умовою його розвитку та виживання. Таке реагуван-
ня припускає ухвалення рішень на всіх рівнях управ-

них підприємств, особливо в кризових економічних 
умовах.

Перспективою подальших наукових досліджень 
є дослідження особливостей формування економіч-
ного механізму адаптивного управління підприєм-
ством.                      
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