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Юхман Я. В. Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами: теоретичні аспекти
Метою статті є теоретичне обґрунтування формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами з ура-
хуванням внутрішніх і зовнішніх впливів та нових викликів суспільства. Автором за результатами проведеного дослідження ви-
значено, що реалії формуються під впливом економічних законів, що приводить до зростання рівня конкуренції на внутрішніх і зо-
внішніх ринках. Відповідно, для ефективно функціонування керівництву вітчизняних підприємств необхідно продукувати та впро-
ваджувати інноваційні управлінські рішення, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності за рахунок функціонування 
адаптивно-орієнтованої системи управління. Виокремлено принципи та функції формування адаптивно-орієнтованої системи 
управління підприємствами; розглянуто етапи її розробки та впровадження. Визначено, що ефективним напрямом вирішення цієї 
проблеми є формування та функціонування адаптивно-організаційних структур управління підприємством. Окреслено векторні 
напрями ефективності адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами та визначено її моделі. Зазначено, що для 
розробки ефективної системи управління необхідно враховувати вимоги невизначеності та формувати адаптаційні механізми, 
які дозволять знижувати впливи ризиків від кризових явищ, а також створювати можливості розвитку вітчизняних підприємств. 
Ключові слова: адаптивно-орієнтована система управління підприємствами, моделі, векторні напрями, функції та принципи 
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Yukhman Ya. V. The Adaptively Oriented System of Enterprise Management: The Theoretical Aspects
The article is aimed at a theoretical substantiation of the formation of an adaptively oriented system of enterprise management, taking into 
account internal and external influences along with new challenges of society. According to the results of the carried out research, the author 
defines that realities are formed under the influence of economic laws, which leads to an increase in the level of competition in both domestic 
and foreign markets. Accordingly, in order to effectively function the management of domestic enterprises needs to produce and implement 
innovative managerial solutions aimed at increasing competitiveness through the operation of an adaptively oriented management system. 
The principles and functions of formation of an adaptively oriented management system of enterprise are singled out; the stages of its develop-
ment and implementation are examined. It is determined that the efficient direction of solving this problem is the formation and functioning of 
adaptive and organizational structures of enterprise management. Vector directions of efficiency of adaptively oriented management system of 
enterprise are outlined and its models are defined. It is specified that in the development of an efficient management system it is necessary to 
take into account the requirements of uncertainty and form adaptation mechanisms that will reduce the impacts of risks from crisis phenomena, 
as well as create opportunities for the development of domestic enterprises.
Keywords: adaptively oriented system of enterprise management, models, vector directions, functions and principles of management.
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Сучасні ринкові умови господарювання, 
підвищений рівень конкуренції, активний 
розвиток науково-технічного прогресу, 

дефіцит виробничих ресурсів висувають нові 
вимоги до формування адаптивно-орієнтованої 
системи управління вітчизняними підприємства-
ми за рахунок переходу до інтенсивно-інновацій-
ного шляху розвитку, впроваджуючи нові управ-
лінські технології для підвищення ефективності 
їх функціонування та для вирішення тактичних 
завдань і досягнення стратегічних цілей. 

Нові реалії свідчать про те, що існують про-
блеми з вибором оптимальних чи універсальних 
методів оцінки систем управління підприєм-
ствами. Це набуває актуального значення, тому 
що формувати та впроваджувати раціональні 
управлінські рішення в умовах невизначеності 
дуже складно, відповідно, необхідно розробляти 
адаптивно-орієнтовані заходи для виходу з кри-
зового стану, враховуючи вплив внутрішнього та 
зовнішнього середовища.

Доцільність підвищення рівня конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств у су-
часних ринкових умовах повинна визначатися 
за допомогою проведення оцінювання ефектив-
ності функціонування системи управління, яка й 
зумовлює актуальність дослідження.

У науковій літературі питаннями форму-
вання адаптивно-орієнтованої системи управ-
ління підприємствами займалися такі вітчизняні 
та зарубіжні вчені, як: Д. Аакер [1], В. Андрієнко 
[2], О. Ареф’єва та Н. Васюткіна [3], В. Верба та  
О. Гребешкова [4], В. Дикань і Т. Пономарьова 

[5], О. Кузьмін та О. Мельник [6], К. Мельник [7], 
А. Міщенко [8], В. Прохорова та В. Чобіток [9; 
10], Й. Шумпетер [13], Д. Яцковий [14] та ін.

Але у зв’язку з тим, що суспільство перма-
нентно формує нові виклики, вітчизняним під-
приємствам необхідно адаптуватися до цих ви-
мог за рахунок генерування інноваційних ідей та 
створення ефективної адаптивно-орієнтованої 
системи їх управління, що потребує подальших 
ґрунтовних наукових досліджень.

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
формування адаптивно-орієнтованої системи 
управління підприємствами з урахуванням вну-
трішніх і зовнішніх впливів і нових викликів су-
спільства.

Сучасна реальність на даному етапі розви-
тку формується під впливом економічних 
законів, що приводить до зростання рів-

ня конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках. 
Відповідно, для ефективного функціонування 
керівництву вітчизняних підприємств необхід-
но продукувати та впроваджувати інноваційні 
управлінські рішення, які спрямовані на під-
вищення конкурентоспроможності за рахунок 
функціонування адаптивно-орієнтованої систе-
ми управління.

Адаптивно-орієнтована система управлін-
ня для досягнення цілей організації та вирішен-
ня завдань, що стоять перед вітчизняними під-
приємствами, спрямована на кардинальні зміни, 
а саме: керівництво має володіти необхідними 
інноваційними знаннями, вміннями та нави-
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чками для формування управлінських рішень, 
які дозволять підприємствам бути гнучкими в 
сучасних реаліях. Кваліфіковані рішення сприя-
тимуть активному розвитку підприємств за ра-
хунок нових і вдосконалених систем управління, 
створюючи умови для їх ефективного функціо-
нування в майбутньому. 

Наукові розробки вітчизняних і зарубіжних 
учених щодо стану наявної системи управління 
спрямовані на аналізування лише внутрішніх 
проблем управління або на урахування зовнішніх 
впливів. На етапі формування сучасної управлін-
ської парадигми підвищується доцільність стра-
тегічного розвитку вітчизняних підприємств,  
а для цього необхідно формувати цілеспрямова-
ну адаптивно-орієнтовану структуру управління 
та залучати кваліфікований управлінський пер-
сонал, однак універсальних методів оцінюван-
ня ефективності існуючої системи управління 
практично не існує.

Незважаючи на значну кількість досліджень 
у напрямі формування адаптивно-орієнтованої 
системи управління підприємствами, необхідно 
активно проводити пошуки шляхів для визна-
чення об’єктивної оцінки величини ефективнос-
ті існуючої системи управління, тому що багато 
теоретичних і практичних питань цього важли-
вого напряму  ще не вирішені. 

Еволюція сучасної управлінської науки свід-
чить про те, що в ній існує широке коло 
моделей щодо формування системи управ-

ління, які обґрунтовані теоретично та, певною 
мірою, затребувані практикою [11; 12].

Обмеженість використання існуючих мо-
делей управління на практиці обумовлена цілим 
рядом об’єктивних чи суб’єктивних причин, за ра-
хунок ідентичності їх змісту та використання по-
дібних інструментів, а також через інші причини.

Тому необхідно узагальнити існуючі типи 
моделей управління підприємством, уточнити 
їх загальні характеристики для розмежування 
змісту моделей і, на цій основі, – виділити клю-
чові принципи їх реалізації в адаптивно-орієнто-
ваній системі управління.

Оцінювання ефективності системи управ-
ління підприємств є найважливішим напрямом 
для забезпечення процесу виробництва потен-
ційними резервами, що дає можливість удо-
сконалити результати діяльності підприємств і 
є підґрунтям для формування основних заходів 
для підвищення їх результативності. Таке оціню-

вання має визначити характер і основний зміст 
конкретних змін у діяльності підприємств.

У цьому випадку підхід до адаптивно-орі-
єнтованої системи управління повинен бути сис-
темним, а не хаотичним. Отже, при формуванні 
адаптивно-орієнтованої системи управління 
підприємствами необхідно керуватися такими 
принципами, що наведені на рис. 1.

Ефективність адаптивно-орієнтованої сис-
теми управління забезпечується функціями, їх 
складом і взаємодією в процесі управління, тому 
процес управління слід розглядати в структурно 
змістовному аспекті (рис. 2).

 

У сучасних турбулентних умовах, в актив-
ній конкурентній боротьбі переваги змо-
жуть отримати ті підприємства, які до-

лають стереотипи та здобувають цінності нової 
цивілізації, створюють альтернативне майбутнє 
відповідно до нових реалій (економіка, екологія, 
етичні ідеали, трансформація поглядів тощо).

Важливим елементом системи управління 
підприємствами є формування комплексу стра-
тегій і ефективних управлінських рішень з ме-
тою уникнення негативного впливу динамічного 
середовища та невизначеності. 

Ефективним напрямом вирішення цієї про-
блеми є формування та функціонування адап-
тивно-організаційних структур управління під-
приємством. Створення таких структур дозво-
ляє знижувати негативний вплив різних форм 
невизначеності на основі своєчасного реагуван-
ня на їх зміни на всіх етапах діяльності підпри-
ємства, з урахуванням результатів планування та 
прогнозування.

Етапи розробки та впровадження адаптив-
но-орієнтованої системи управління підприєм-
ствами наведено на рис. 3.

Адаптивно-орієнтована система управлін-
ня підприємствами може включати в себе захо-
ди різного масштабу, починаючи від незначних 
змін до прогресивних перетворень на струк-
турно-функціональному рівні, що, своєю чер-
гою, вимагає різного обсягу залучених ресурсів  
і може впливати на стійкість підприємств. Це по-
требує розробки комплексу завдань, пов’язаних 
з управлінням підприємством на основі форму-
вання та функціонування адаптивно-орієнтова-
ної системи з використанням можливостей ак-
тивної та превентивної адаптації та управління 
глибиною трансформації в умовах невизначе-
ності та динамічності.
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Принципи формування адаптивно-орієнтованої

системи управління підприємствами

Дотримування дисципліни та порядку

Чіткий розподіл праці

Відповідальність і повноваження

Забезпечення рівноправної справедливості

Упевненість у постійності та стабільності роботи

Заохочення ініціативи

Формування ефективної мотивації високопродуктивної
праці

Дотримання взаємовідносин із співробітниками згідно
з ієрархічним ланцюгом

Рис. 1. Принципи формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Планування 

Контроль Координація

Організація

Мотивація Регулювання 

Функції адаптивно-орієнтованої
системи управління

підприємствами

Рис. 2. Функції адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Ефективність розробки та впровадження 
адаптивно-орієнтованої системи управління під-
приємствами полягає у формуванні таких век-
торних напрямів, що наведено на рис. 4.

Сучасна адаптивно-орієнтована система 
управління підприємствами буде мати успіх у 
тому випадку, коли постійно та безперервно 
проходить процес удосконалення, орієнтації на 
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Етапи розробки та впровадження адаптивно-орієнтованої 
системи управління підприємствами 

Етап 1 Визначення місії, політики та цінностей діяльності підприємства

Етап 2 Визначення стратегії розвитку підприємства (перспективи, конкурентні
переваги, позиції на ринку, формування плану)

Етап 3 Упровадження системи моніторингу (реінжиніринг, розрахунок показників 
ефективності, планування та розробка системи моніторингу змін)

Етап 4 Формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Етап 5 Розробка адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Етап 6 Розробка та впровадження тактичного планування адаптивно-орієнтованої 
системи управління підприємствами

Етап 7 

Етап 8 Розробка та впровадження системи бюджетування для формування
адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Етап 9 Розробка та впровадження системи проєктного управління процесом  
формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами 

Етап 10 Розробка мотивації адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами 

Етап 11 Розробка та впровадження оперативної системи забезпечення інформацією  
для прийняття ефективних адаптивно-орієнтованих управлінських рішень

Етап 12 Розробка та впровадження системи контролю адаптивно-орієнтованої 
системи управління підприємствами 

Етап 13 Коригування та балансування адаптивно-орієнтованої системи управління 
підприємствами

Етап 14 

Аналіз кадрового складу (атестація, тестування, перепідготовка тощо) та залучення 
його до формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Отримання ефекту від реалізації адаптивно-орієнтованої системи управління 
підприємствами (підвищення показників діяльності підприємств, утримання

ринкових позиції тощо)

Рис. 3. Етапи розробки та впровадження адаптивно-орієнтованої системи  
управління підприємствами
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Векторні напрями ефективності адаптивно-орієнтованої 
системи управління підприємствами

Ефективність системи залучення та використання ресурсів

Ефективність системи координації процесів адаптивно-орієнтованої системи
управління підприємствами

Ефективність системи контролю процесів адаптивно-орієнтованої системи
управління підприємствами

Ефективність системи цілепокладання адаптивно-орієнтованої системи
управління підприємствами

Ефективність системи прийняття рішень щодо формування адаптивно-орієнтованої
системи управління підприємствами

Ефективність системи мотивації персоналу в процесі формування 
адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Ефективність системи делегування та розподілу відповідальності в процесі
формування адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Ефективність системи оцінки діяльності підприємства в процесі формування
адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Ефективність системи прогнозування діяльності підприємства в процесі формування
адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

Рис. 4. Векторні напрями ефективності адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами

відповідність управління перманентним умовам 
суспільства, за допомогою розробки механізму 
сталого розвитку підприємств з використанням 
моделей управляння, враховуючи основні прин-
ципи їх реалізації (рис. 5).

Виокремлення основних принципів реалі-
зації моделей адаптивно-орієнтованої системи 
управління підприємствами надасть можливість 
спростити вирішення проблеми щодо вибору та 
використання в предметних сферах їх управлін-
ської діяльності.

Сучасні напрямки використання моделей 
адаптивно-орієнтованої системи управ-
ління підприємствами повинні врахо-

вувати фактори розвитку, які обумовлені спе-
цифікою нової концепції управління, зміст якої 
полягає в збільшенні вартості підприємств як 
результату підвищення ефективності управління 
їх діяльністю. 

Існуюча практика управління вітчизняни-
ми підприємствами потребує кардинальних пе-

ретворень, формування науково обґрунтованих 
рекомендацій для підвищення ефективності їх 
діяльності, тому що умови, які сформувалися, 
призвели до розривів партнерських зв’язків, 
зміни практики ведення бізнесу, а значить, біль-
шість підприємств знаходяться в складних гос-
подарських ситуаціях.

Більша частина вітчизняних промислових 
підприємств має застарілі не тільки засоби ви-
робництва, а й методи управління. Усе це вима-
гає створення адаптивно-орієнтованої системи 
управління підприємствами, що надасть їм мож-
ливість активно розвиватися.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних умовах госпо-

дарювання для розробки ефективної системи 
управління необхідно враховувати вимоги неви-
значеності та формувати адаптаційні механізми, 
які дозволять знижувати впливи ризиків від кри-
зових явищ і створювати можливості розвитку 
вітчизняних підприємств.
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 Типи моделей адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами
та ключові принципи їх реалізації   

Авторитарність управління

На основі делегування Делегування повноважень і відповідальності 

Демократизація управління

На основі інтеграції Інтеграція управлінських функцій

На основі прийняття рішень Домінанта управлінського рішення

На основі розширення
участі працівників Децентралізація управління

На основі організаційного
розвитку Пріоритет організаційної культури

За результатами Економічна ефективність управління

За програмними цілями Цілепокладання

За відхиленнями Аналіз відхилень від запланованих результатів

За процесом Домінантна управлінського процесу

За збутом Пріоритет просування продукту на ринку

За допомогою мотивації Пріоритет мотивації праці

За допомогою
інформаційних систем Інформатизація системи управління

На основі інструкцій
і контролю

На основі мінімізації
управлінського втручання

Рис. 5. Типи моделей адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами 
та ключові принципи їх реалізації

Зростання динамічності та мінливості зо-
внішнього середовища призводить до перева-
жання інтуїтивних управлінських рішень, ме-
тоди та механізми управління не забезпечують 
ефективність діяльності й економічну стійкість 
підприємства. Відповідно, в умовах підвищен-
ня нестабільності виникає потреба у створенні 
адаптивно-орієнтованої системи управління під-
приємствами, що надасть можливість вітчизня-
ним підприємствам активно розвиватися.

Нова реальність формується під впливом 
економічних законів, це приводить до 
зростання рівня конкуренції на внутріш-

ніх і зовнішніх ринках. Відповідно, для ефектив-
ного функціонування керівництву вітчизняних 
підприємств необхідно продукувати та впрова-

джувати інноваційні управлінські рішення, які 
спрямовані на підвищення конкурентоспромож-
ності за рахунок функціонування адаптивно-орі-
єнтованої системи управління.                 
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