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АНОТАЦІЯ
У статті проведено діалектичний аналіз понять «адаптація» 

та «адаптивний розвиток», на основі отриманих результатів та 
визначених ознак проаналізованих понять сформульовано 
авторське визначення поняття «адаптивний розвиток підпри-
ємства». Встановлено характеристики адаптивного розвитку 
промислового підприємства. Розроблено систему класифікації 
основних елементів теорій адаптації.

Ключові слова: адаптація, адаптивний розвиток, зовніш-
нє середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен диалектический анализ понятий «адап-

тация» и «адаптивное развитие», на основе полученных ре-
зультатов и определенных признаков проанализированных 
понятий сформулировано авторское определение понятия 
«адаптивное развитие предприятия». Установлены характе-
ристики адаптивного развития промышленного предприятия. 
Разработана система классификации основных элементов те-
ории адаптации.

Ключевые слова: адаптация, адаптивное развитие, 
внешняя среда.

ANNOTATION
In the article the dialectical analysis of the concepts of “adap-

tation” and “adaptive development”, based on the results of cer-
tain signs and analyzed concepts formulated copyright definition 
of “adaptive development of the enterprise”. Characteristics of the 
industrial enterprise adaptive development are determined. The 
system of the theories of adaptation main elements classification 
is developed.

Key words: adaptation, adaptive development, external en-
vironment.

Постановка проблеми. Динамізм та мін-
ливість зовнішнього середовища змушують 
керівників підприємств миттєво реагувати на 
потреби ринку, що виникають, запити спожива-
чів тощо. Ефективність розвитку промислових 
підприємств залежить від здатності швидко та 
вчасно пристосовуватися до змін. Тому питання 
щодо встановлення сутності понять «адапта-
ція» та «адаптивний розвиток підприємств» є 
актуальним і потребує вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремими питаннями адаптації займа-
лися Р. Акофф, І. Ансофф, Ст. Бір, М. Бод-
сон, П. Друкер, У.Р. Ешбі, В. Забродський, 
В. Прабху, Л. Растригін, С. Састре, В. Скури-
хін, А. Соломатін. Серед сучасних українських 
вчених питаннями адаптації економічних сис-
тем займалися І. Алексєєв, Н. Білошкурська, 
М. Буднік, Є. Галушко, Т. Горохова, Т. Гринько, 
І. Грозний, М. Кизим, Т. Клебанова, С. Кудла-
єнко, Є. Кузькін, О. Кучеренко, Т. Ландіна, 

Р. Лепа, А. Мельник, Й. Петрович, О. Пуш-
карь, О. Раєвнєва, Л. Саломатіна, Ю. Степа-
нова, В. Тимохін, О. Тридід, А. Турило та інші 
дослідники.

Мета статті полягає в аналізі підходів до 
трактування термінів «адаптація» та «адаптив-
ний розвиток», а також у формулюванні автор-
ської інтерпретації поняття «адаптивний розви-
ток підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптацію інтерпретують як «процес зміни 
властивостей системи, що дозволяє їй досягти 
найкращого або принаймні прийнятного функ-
ціонування в умовах, що змінюються» або 
«процес зміни параметрів і структури сис-
теми, а можливо, й керуючих впливів на основі 
поточної інформації з метою досягнення пев-
ного, зазвичай оптимального, стану системи 
при початковій невизначеності, що змінюються 
в умовах роботи» [1, с. 100].

Адаптація – «реакція на зміну умов, яка 
протидіє можливому зниженню ефективності 
поведінки системи» [2, с. 325].

Аналіз змісту поняття «адаптація» в межах 
теорії управління підприємством узагальнено в 
таблиці 1.

Таким чином, беручи за основу проведений 
аналіз та погоджуючись з думкою Б. Ефєндієва 
[17], можемо сказати, що термін «адаптація» 
в межах теорії управління підприємством міс-
тить такі складові елементи:

– властивість системи пристосовуватися 
до можливих змін функціонування; у цьому 
випадку йдеться про властивість адаптивності 
економічних систем;

– процес пристосування адаптивної системи; 
тут слово «адаптація» характеризує процес при-
стосування;

– метод, заснований на обробленні інфор-
мації, що надходить для досягнення певного 
критерію оптимізації; тоді слід говорити про 
методи адаптації, адаптивні алгоритми, які 
використовують метод адаптації, а побудовані 
таким чином моделі називати адаптованими.

Головний зміст адаптації, на думку 
Т. Пілат, – це внутрішні процеси в системі, які 
забезпечують збереження її зовнішніх функцій 
по відношенню до середовища. Якщо структура 
системи забезпечує їй нормальне функціону- ЕК
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Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «адаптація»

№ 
п/п Автор Визначення Обмеження у використанні

1. І. Калайков [3]

Поняття адаптації включає зміни, що ведуть сис-
тему управління до зміцнення в ній антиентропій-
них процесів, до самовідновлення, стабілізації й 
прогресу. Окрім корисних змін, поняття поширює-
ться й на ті механізми, за допомогою яких здій-
снюються ці зміни, а також на інформаційні 
моделі для вирішення проблемних ситуацій.

Неоднозначність тракту-
вання

2. Політехнічний 
словник [4]

Адаптація полягає в накопиченні й подальшому 
використанні інформації про закони зміни стану 
керованого об’єкта або умов управління.

Може бути використано 
лише в межах інформацій-
ного забезпечення управ-
ління підприємством

3. А. Субботін [5]
Доцільне впорядкування динамічної системи, при-
ведення її у відповідність з об’єктивно діючими 
закономірностями.

Абстрактне та неконкрети-
зоване визначення

4. Л. Растригін [6]

Адаптацію як управління варто віднести до 
оптимізації в обстановці перешкод, у процесі 
якої параметри об’єкта змінюються так, щоб його 
показник якості прагнув до екстремального зна-
чення незалежно від зміни ситуації

Такий підхід не допускає 
можливість варіювання 
різних критеріїв функці-
онування системи управ-
ління, а також не враховує 
адаптивність процесу їх 
вибору

5. Я. Ципкін [7]

Автор трактує адаптацію як процес зміни параме-
трів і структури системи, а можливо, і керуючих 
впливів на основі поточної інформації з метою 
досягнення певного, звичайно оптимального, стану 
системи при початковій невизначеності в умовах 
роботи, які постійно змінюються.

З цього визначення незро-
зуміло, за якими критері-
ями досягається оптималь-
ний стан системи на основі 
адаптаційних процесів 
підприємства

6. В. Скурихін [8]

Під адаптацією слід розуміти накопичення й вико-
ристання інформації для досягнення оптимального 
в деякому сенсі стану або поведінки системи при 
початковій невизначеності в зовнішніх умовах, що 
змінюються.

Згідно з цим поглядом 
адаптацію слід пов’язувати 
з оптимізацією за чітко 
визначеним критерієм 
функціонування системи

7. Ю. Суховерха [9]

Адаптація – це процес накопичення й викорис-
тання інформації з метою цілеспрямованої зміни 
параметрів і структури системи, а також при 
необхідності керуючих впливів, на основі визна-
чення й виконання критеріїв її функціонування, 
які можуть бути екстремальними регуляторами 
або виступати як обмеження багатокритеріальної 
оптимізації в умовах початкової невизначеності 
прояву і мінливості екзогенних факторів впливу.

Це визначення може бути 
використано лише в рамках 
інформаційного забезпе-
чення управління підпри-
ємством

8.

Е. Петігрю, 
Р. Віпп, П. Ярза-
бовскі, Е. Лофк-
віст, І. Стензакер 

[10; 11; 12; 13; 14]

Автори розглядають адаптацію як процес управ-
ління змінами, які спрямовані на підтримання 
сталої конкурентоспроможності підприємства.

Це визначення може бути 
трактоване і з позиції стра-
тегічного управління, адже 
не висвітлює конкретних 
властивостей поняття 

10. Т. Ландіна, 
М. Буднік [15; 16]

Адаптацію розглядають як процес встановлення 
динамічної стійкої рівноваги між зовнішнім та 
внутрішнім середовищами підприємства, яка 
базується на можливості підприємства швидко 
пристосовуватись до змін зовнішнього середовища 
чи вчасно впливати на його формування з метою 
регулювання впливу на діяльність підприємства.

Досить повне визначення, 
що може носити універ-
сальний характер

вання в таких умовах середовища, то цю сис-
тему слід вважати адаптованою до конкретних 
умов. На цій стадії встановлюється динамічна 
рівновага, під час якої відбувається зміна керо-
ваних показників у межах норми [18].

Погоджуючись з дослідженням Т. Гринько 
[19], де під адаптацією автор розуміє адекватну 
ситуації зміну поточного стану якогось об’єкта, 
в тому числі підприємства, під впливом мін-
ливих умов середовища його існування, далі 
будемо дотримуватися такої класифікації мож-
ливих типів адаптації:

1) приватна (лінійна) адаптація – адаптація, 
яка спрямована на визначення окремих чин-
ників без їхнього взаємного узгодження та яка 
не потребує кардинальної перебудови наявної 
схеми функціонування об’єкта;

2) системна (багаторівнева) адаптація – адап-
тація, яка потребує зміни управління, пере-
визначення пріоритетів, встановлення нових 
взаємозв’язків, перепланування операцій на 
підставі системного підходу;

3) проблемна адаптація – адаптація, спря-
мована на вирішення проблеми, що «ініцію-
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вала» потребу в адаптації;
4) комплексна адаптація – адаптація, яка 

спрямована на зміну самого об’єкта адаптації 
та яка потребує реорганізації системи, що адап-
тується;

5) продуктова (результативна) адаптація – 
адаптація, яка виникає при появі потреби у 
зміні продукту виробництва, коли необхідні 
зміни в умовах внутрішнього середовища для 
отримання очікуваного рівня результатів на 
виході виробничої системи;

6) «класична» адаптація – адаптація, яка 
потрібна при впливі зовнішнього середовища 
на об’єкт адаптації, тому відповідна реакція – 
традиційний підхід, пов’язаний зі зміною його 
внутрішнього середовища;

7) програмна адаптація – адаптація, за якій 
вплив зовнішнього середовища компенсується 
за рахунок внутрішньої активності об’єкта 
адаптації, що дає йому змогу виконати набли-
ження до бажаного стану через використання 
відомого й наявного в даний момент впливу 
факторів зовнішнього середовища;

8) толерантна адаптація – адаптація, яка 
виникає у випадку, коли об’єкт, володіючи 
всім необхідним і маючи це в своєму розпо-
рядженні, може одночасно виступати в ролі 
суб’єкта управління, що дає йому змогу реалі-
зувати підхід, який базується на передбаченні 
подій і майбутньої ситуації.

О. Гавриленко [20] вважає, що процес функ-
ціонування сучасних промислових підприємств 
полягає у їхньому безперервному розвитку: 
тільки в цьому випадку можна забезпечити кон-
курентоспроможність компанії за рахунок її адап-
тації до постійно змінюваних умов зовнішнього 
середовища. Раціональна система управління 
організацією передбачає підтримку сформованих 
організаційних відносин, поведінки та зв’язків 
для забезпечення надійного функціонування під-
приємства, а також створення нових й адапта-
ції наявних організаційних відносин і зв’язків.

Процес розвитку економічних систем перед-
бачає наявність у економічних суб’єктів влас-
тивості адаптації. Виражається ця властивість 
у традиційному вигляді – пристосуванні до 
зовнішнього середовища і до наявних умов. 
Виникнення й виживання організацій можливо 
тільки при відповідності умов їх внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Розвиток, перехід під-
приємств на вищий ступінь в економічній сис-
темі обумовлені необхідністю адаптації. Таким 
чином, розвиток і адаптація є процесами, невід-
дільними один від одного.

У роботі Т. Школьної [21] під адаптивним 
розвитком розуміють процес позитивних змін 
економічних параметрів діяльності за рахунок 
адекватного реагування на динаміку ринкового 
середовища комплексу всіх його підсистем, 
провідна роль в якому належить асортиментній 
політиці як оператору основної ринкової ком-
поненти – товару. В цьому визначенні автор 
наголошує саме на асортиментній складовій 

досліджуваного поняття, не беручи до уваги 
виробничі процеси та якісно-кількісні власти-
вості, що набувають нового значення на кож-
ному етапі розвитку підприємства.

Враховує ці властивості адаптивного розвит- 
ку в своїй роботі [22] А. Слюсарєв, розуміючи 
під ним якісні зміни, спрямовані на відповідні 
поставленим цілям, розроблення й модернізацію 
високоякісної продукції і методів її виготовлення 
в задані терміни відповідно до вимог покупців, 
забезпечення на цій основі конкурентних пере-
ваг підприємств і задоволення індивідуальних, 
колективних та суспільних потреб.

У роботі [23] адаптивний розвиток представ-
лено як складну і багатопланову економічну 
категорію, сутність якої полягає в постійному 
поліпшенні економічних показників діяльності 
підприємства та підвищенні його конкуренто-
спроможності, обумовленому комплексом про-
ведених заходів з акцентом на інновації у сфері 
виробництва і управління. Це визначення теж 
не може вважатися універсальним, адже його 
автор практично ототожнює властивості понять 
«розвиток» та «адаптація», що є абсолютно різ-
ноплановими економічними категоріями.

Залежно від масштабу розгляду об’єкта 
можна виділити узагальнюючі й конкретні 
характеристики адаптивного розвитку промис-
лового підприємства. Схематично вони пред-
ставлені на рис. 1.

Найпростіші форми адаптивної поведінки 
властиві регуляторам у технічних системах зі 
зворотним зв’язком, якщо керівну систему роз-
глядати як середовище функціонування регу-
лятора. У теорії адаптивних систем адаптацією 
називається процес зміни параметрів і структури 
системи, а можливо, й керівних впливів на основі 
поточної інформації з метою досягнення певного, 
як правило, оптимального, стану системи при 
початковій невизначеності і умовах роботи, які 
змінюються. Найхарактернішою рисою адап-
тації є накопичення і негайне використання 
поточної інформації для усунення невизначе-
ності через недостатню апріорну інформацію з 
метою оптимізації обраного показника якості.

На підставі вищенаведеного аналізу публіка-
цій вітчизняних і зарубіжних вчених у пред-
метній сфері адаптації розроблено класифіка-
цію різновидів адаптації.

Основні її положення схематично представ-
лено на рис. 2.

Основними класифікаційними ознаками є:
1) адаптивна система; як системи, які адап-

туються, обрані такі:
– біологічна (1.1);
– економічна (1.2);
– соціальна (1.3);
– соціально-економічна (1.4);
– організаційна (1.5);
– організаційно-економічна (1.6);
– технічна (1.7);
– кібернетична (1.8);
– інформаційна (1.9);
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– виробнича (1.10);
– фінансова (1.11);
2) системні об’єкти адаптації:
– живі організми (2.1);
– виробничі відносини (2.2);
– громадянин, суспільство, людина, люд-

ство, індивідуальна та групова поведінка людей 
(2.3);

– відносини між людьми та їх групами в 
процесі виробництва і поза ним (2.4);

– організаційна структура управління (2.5);
– організаційна структура виробничих від-

носин (2.6);
– засоби виробництва (2.7);
– потоки інформації (2.8);
– підприємство (2.9);
– виробничі структури (2.10);
– фінансові ресурси (2.11);
3) основні види адаптації підприємства:
– структурна (3.1);
– соціальна (3.2);
– виробнича (3.3);
– маркетингова (3.4);
– ресурсна (3.5);
– функціональна (3.6);
– науково-технічна (3.7);

– економічна (3.8);
– адміністративна (3.9);
4) типи адаптації:
– пасивна (4.1);
– активна (4.2);
– превентивна (4.3);
5) форми адаптації:
– ефективна (5.1);
– локальна (5.2);
– подвійна (5.3);
– багатокритеріальна (5.4);
6) узагальнені напрями адаптації підприєм-

ства:
– організаційні зміни (форми власності, 

організаційної форми господарювання, органі-
заційної структури управління) (6.1);

– інноваційні зміни (розроблення нового 
товару, піонерного товару, вдосконалення наяв-
ної моделі товару, впровадження нової техніки 
і технології виробництва управління, інвестиції 
тощо) (6.2);

– реструктуризація (6.3);
– санація (6.4);
– удосконалення внутрішньофірмового 

менеджменту (6.5);
– нові форми роботи на ринку (інтеграція, 

Рис. 1. Характеристики адаптивного розвитку промислового 
підприємства*

* Розроблено автором на основі праці І. Грозного «Аналіз підходів до 
управління розвитком промислового підприємства» [24]).

Адаптивність розвитку промислового підприємства 
характеризують 

Тип підприємства 

Характер зміни зовнішнього середовища промислового 
підприємства 

Послідовність/хаотичність 
змін 

Характер змін середовища 

Динамічність змін 
середовища 

Стан та особливості функціонування підприємства в 
поточних умовах 

Інноваційний потенціал 

Стратегія розвитку 

Креативність системи 
управління 

Темпи розвитку 
підприємства 

Конкурентоспроможність 

Корпоративність 
підприємства 
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Рис. 2. Система класифікації основних елементів теорій адаптації

Теорії адаптації 

1.11 1.10 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

Ознака класифікації 

1. Адаптивна система

2.11 2.10 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2. Системний об’єкт
адаптації

3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 
3. Вид адаптації

підприємства

4.1 4.2 4.3 4. Тип адаптації

5.1 5.2 5.3 5. Форма адаптації

6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 

7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 

6. Напрямок адаптації

7. Управлінський
профіль адаптації

8.4 8.3 8.2 8.1 8. Суб’єкт адаптації

9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9. Предмет адаптації

диверсифікація, злиття, поглинання, франчай-
зинг, венчур, фрактація, конверсія тощо) (6.6);

– ефективний маркетинг (6.7);
7) управлінський профіль адаптації, який 

містить такі складові:
– виробництво (7.1);
– персонал (7.2);
– маркетинг (7.3);
– сфера НДДКР (7.4);
– логістика (7.5);
– фінанси (7.6);
8) суб’єкти адаптації:
– комплекс маркетингу і його атрибути 

(8.1);
– елементи ринку (споживач, робоча сила, 

галузь, маркетингові інститути, джерела інфор-
менергетики тощо) (8.2);

– складові внутрішньофірмового менедж-
менту (управлінський апарат, інформаційні 
засоби, бази даних, працівник, стратегія, вну-
трішня структура, середовище, структурні 
підрозділи, регламент і технологічний уклад, 
стиль діяльності, навички, досвід, ціннісні 
установки, системи управління тощо) (8.3);

– інші (методи, методики, фінансові інстру-
менти, політика тощо) (8.4);

9) предмети адаптації (до чого адаптуюються 
системний об’єкт і суб’єкт):

– умови (ринку, середовища бізнесу, націо-
нальної економіки, господарювання, життєді-
яльності) (9.1);

– зміни (середовища бізнесу, оточення, 
зовнішнього середовища, внутрішнього серед-
овища, ділового середовища) (9.2);

– вимоги (міжнародні, технічні, екологічні, 

естетичні) (9.3);
– споживачі та їхні потреби (9.4);
– інші (ціна, науково-технічний прогрес, 

структура попиту, інфляція, ринок тощо) (9.5).
Виходячи зі сформованої класифікації, мо- 

жемо сказати, що в ринкових умовах господа-
рювання, незалежно від типу, напрями та види 
адаптації за своїм змістом є перманентним бага-
тогранним і складним процесом пристосування 
функціональної діяльності підприємства, його 
стратегічних одиниць бізнесу, внутрішнього 
середовища до змін середовища функціонування 
з метою забезпечення стійкого конкурентного 
становища підприємства на ринках збуту.

На основі отриманих результатів та визначе-
них ознак проаналізованих понять під терміном 
«адаптивний розвиток підприємства» будемо 
розуміти виникнення нових або вдосконалення 
наявних конкретних властивостей позитивного 
змісту, значення яких для організації пов’язано 
з дією прямих та непрямих впливів зовніш-
нього середовища на діяльність підприємства.

Висновки. Таким чином, управління адап-
тивним розвитком зміцнює зв’язок між уяв-
ленням про зовнішнє середовище, що виникає 
в процесі діяльності підприємства, та самим 
зовнішнім середовищем. Чим міцніше такий 
зв’язок, тим менше виникає адаптивних спо-
творень у процесі розвитку підприємства – 
повторювані відхилення в сприйнятті ринкової 
дійсності та прийнятті управлінських рішень. 
Своєчасне виявлення причин та механізмів, що 
впливають на виникнення адаптивних спотво-
рень, забезпечить сталий ефективний розвиток 
та зміцнить імунітет підприємства до змін та 
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швидкість його пристосування до мінливого 
зовнішнього середовища.
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