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Постанова проблеми. В умовах великої конкурен-
ції та глобалізації світової економіки, сучасне під-
приємство повинно задовольняти умові гнучкості і як 
слідство повинно швидко перебудовувати свою влас-
ну структуру. Все це вимагає від підприємства при-
йняття швидких і економічних рішень, які не можуть 
бути прийняті без забезпечення інформацією.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми адаптації економічних суб’єктів різних рівнів 
досліджували в своїх роботах Алексєєв С., Бурсак А.,  
Бутнік М., Валентинов В., Калінчик М., Кравчен- 
ко С., Крючкова І., Кулініч Т., Ландіна Т., Лисець-
ким А., Макаренко П., Одягайло Б., Токарева В. та 
інші. Проте в вищезгадані автори акцентують увагу 
на факторах, до яких слід пристосовуватись та про-
понують шляхи реалізації адаптації. 

Постановка завдання. На основі адаптивного 
управління можливо забезпечити всебічне врахуван-
ня вимог ринку, дій конкурентів, постачальників. 
Економічна стійкість і конкурентоспроможність є 
стратегічною метою адаптивного управління маши-
нобудівним підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході 
розвитку ринкових відносин об'єктивно позначилася 
потреба у формуванні нових структур і механізмів 
управління підприємствами. Більшість вітчизняних 
підприємств, що розташовували налагодженою сис-
темою виробничо-господарської діяльності, вияви-
лися нездатні адекватно й усвідомлено реагувати на 
постійно мінливі умови зовнішнього середовища в 
силу нерозвиненості ринкових інструментів гнучкого 
адаптивного управління.

Слід зазначити, що в даний час ще не склалося 
єдиної точки зору щодо визначення поняття «адап-
тація». Відомі такі її прояви, як еволюція, звикання, 

навчання і самонавчання, організація, самоорганіза-
ція і т.д.

У ХХ столітті процес еволюції підприємств за-
знав певних змін. Раніше панувала ситуація, відпо-
відно до якої темпи зміни зовнішнього середовища 
не відрізнялися істотно від швидкості підстроюван-
ня, адаптації внутрішніх процесів і елементів під-
приємств. Рівень невизначеності зовнішнього се-
редовища, в основному, обмежувався станом, коли 
існував набір подій з піддається визначенню ймовір-
ністю здійснення. В таких умовах підприємства лег-
ко справлялися із змінами, використовуючи мину-
лий досвід і відпрацьовані моделі поведінки. Процес 
адаптації підприємства до змін зовнішнього серед-
овища не уявляв теоретичних проблем.

Проблема адаптації підприємств до змін зовніш-
нього середовища набула нових рис, коли досягнуте 
підприємством стаціонарний стан стає тимчасовим 
явищем через істотне збільшення рівня мінливості і 
впливу невизначеності.

Рушійною силою перетворень в рамках підпри-
ємства є інноваційна діяльність, ефективність якої 
визначається характером змін зовнішнього середови-
ща, здібностями підприємства адекватно сприйма-
ти ці процеси і перебудовуватися у відповідність з 
об'єктивними закономірностями. Наявність кількох 
конкуруючих варіантів інноваційної реакції на змі-
ни господарського середовища, ставить перед підпри-
ємствами проблему вибору, від результатів якого, в 
свою чергу, залежить характер перетворень і ефек-
тивність еволюції підприємства.

Проведений автором теоретичний аналіз дозволив 
узагальнити та виділити головні риси адаптації з по-
зицій системного, ситуаційного та процесного підхо-
дів і представити основні елементи адаптації [1].
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У сучасних умовах проблема адаптації до змін 

зовнішнього середовища перестає бути індивідуаль-
ною. Вона переростає в проблему адаптації двосто-
ронніх зв'язків, тобто не тільки внутрішнього серед-
овища самого підприємства, але і значною мірою її 
зовнішнього ринкового оточення.

У цих умовах актуальною стає спільна адапта-
ція до невизначеності, передумовою якої є своєрід-
на «перехресна» гнучкість партнерів, що припускає 
синхронність і адекватність реакції кожного з них 
на зміни зовнішнього середовища, значимі для дво-
сторонніх відносин.

Політика державного регулювання адаптації 
підприємств повинна характеризуватися, переду-
сім, підтриманням довгострокової стабільності, 
пом'якшенням негативних наслідків циклічних ко-
ливань і переважанням економічних методів держав-
ного регулювання.

При розробці методологічних основ адаптивно-
го управління, на наш погляд, слід виходити з цен-
трального умови ефективного управління підприєм-
ством – адекватності використовуваного інструменту 
управління умовам соціально-економічної системи, в 
якій функціонує суспільне виробництво.

Концепція адаптивного управління базується на 
сучасних розробках у сфері системного управління, 
методології цілісного, взаємопов'язаного планування 
всіх важливих сфер діяльності підприємства.

Мета адаптивного управління полягає у вироблен-
ні теоретичних і практичних механізмів щодо зміц-
нення фінансово-економічного становища підпри-
ємств та їх конкурентоспроможності з урахуванням 
узгодження інтересів національних, регіональних, ін-
дивідуальних у їх діалектичному ув'язці на основі ви-
значення загальних і приватних принципів виробни-
чо-господарської діяльності господарюючих суб'єктів.

З метою формування адаптивної системи керуван-
ня підприємствами харчової промисловості, у тому 
числі кондитерської галузі, автором пропонується 
в організаційній структурі підприємств створювати 
службу адаптивного керування, основними цілями 
якої повинні стати вироблення напрямків і принци-
пів розвитку підприємства.

Під адаптивним керуванням організацією варто 
розуміти керування соціально-економічною систе-
мою, націлене на якнайшвидше досягнення систе-
мою нормативного рівня адаптивності при мінімаль-
них адаптаційних витратах.

Вибір того або іншого варіанта стратегії розвитку 
організації – на базі сильних або слабких сторін ком-
панії, повинен вироблятися з урахуванням величини 
адаптаційного потенціалу, яким володіє дана орга-
нізація. Певні варіанти стратегії можуть базуватися 
також на обліку конкретних факторів або їхніх ком-
бінацій, які істотно впливають на потенціал конкрет-
ного регіону.

Стратегія на базі сильних сторін підприємства й 
ринкових можливостей повинна орієнтуватися на 
гарну міцну репутацію підприємства, мережа обслу-
говування, стану і виробничих потужностей, кадро-
вого, технологічного й інформаційного потенціалу, 
що в сукупності сприяє просуванню на ринок нової 
перспективної продукції й розширенню вже існую-
чих або заняттю нових його секторів. Реалізація да-
ної стратегії на практиці, безумовно, спрямована на 
досягнення конкурентних переваг і перспективний 
розвиток організації.

Стратегія, що враховує слабкі сторони підпри-
ємства й ринкові можливості, звичайно націлена на 
ліквідацію слабких сторін у господарській системі 

підприємства. Реалізація даної стратегії на практи-
ці сприяє усуненню негативних внутрішніх крите-
ріїв, що гальмують розвиток компанії й утрудняють 
успішну адаптацію до зовнішнього середовища функ-
ціонування [1].

Перша стратегія повинна враховувати небезпеки, 
що виходять із зовнішнього середовища, які можуть 
бути усунуті власними силами, наприклад, дивер-
сифікованістю виробничої програми; друга вимагає 
значних, а в окремих випадках, корінних змін вну-
трішнього середовища із залученням більших засобів 
і джерел фінансування й може привести, наприклад, 
до рішення продати найбільш збиткові господарські 
одиниці підприємства.

З метою збереження й розвитку адаптаційного 
потенціалу компаній, необхідна розробка стратегії 
адаптаційного розвитку, що повинна бути виведена 
на корпоративний рівень. Це є необхідною умовою 
того, що вдосконалювання системи адаптивного ке-
рування стане стратегічно важливою метою розвитку 
компанії в цілому.

Діючим інструментом, здатним надати допомогу 
в розробці й подальшому коректуванні адаптаційної 
стратегії, є проведення постійного технологічного 
моніторингу стану адаптаційного потенціалу.

Систематична оцінка адаптаційного потенціалу й 
окремих його складових дозволить відслідковувати 
позитивні або негативні тенденції, що дасть можли-
вість коректувати напрямку адаптаційного розвитку 
й прогнозувати ймовірність і характер результатів 
діяльності компанії [6].

Для активізації перспективних напрямків діяль-
ності на рівні конкретної організації потрібна про-
роблення питань визначення необхідних функцій по 
керуванню адаптаційними змінами, оптимального 
розподілу цих функцій між керівниками, відділами 
й підрозділами. У такому випадку стане можливим 
облік й аналіз всіх складових адаптаційного потен-
ціалу, що забезпечить об'єктивну інформаційну під-
тримку прийнятих рішень, пов'язаних з перспектив-
ним розвитком підприємства.

У цей час у більшості організацій відсутні які-не-
будь структури, що займаються комплексною оцін-
кою їхньої діяльності й консолідованого рівня адап-
таційного потенціалу. Поточне керування діяльністю 
організацій здійснюється на рівні генерального ди-
ректора, що і координує роботу з виявлення й реа-
лізації перспективних напрямків розвитку компанії. 
Найбільш великі структурні підрозділи (департамен-
ти) виконують свої спеціалізовані функції, як пра-
вило, за рішенням поточних питань і завдань, тобто 
про адаптаційне керування й розвиток мова не йде.

На наш погляд, для вдосконалювання адаптив-
ного керування, здійснення ефективного керування 
адаптаційним потенціалом потрібно в першу чергу 
побудова системи керування безпосередньо адапта-
ційною діяльністю компаній. Почати побудова та-
кої системи доцільно з розподілу функціональних 
обов'язків, пов'язаних з адаптаційною діяльністю 
компаній, і розмежування повноважень між різними 
підрозділами організацій.

Крім традиційних обов'язків, структурним під-
розділам компанії пропонується також установити 
нові функції, обумовлені адаптаційним розвитком 
й адаптивним керуванням, наприклад, такі як фор-
мування системи інформаційного забезпечення, що 
акумулює різні види наукової й статистичної інфор-
мації у всіх структурних підрозділах, розробка ін-
новаційних проектів, супровід науково-технічних 
розробок, дослідження ринку, аналіз досвіду роботи 
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аналогічних підприємств в інших Суб'єктах Федера-
ції, комерціалізація нововведень, розвиток системи 
портфельного менеджменту з метою ранжирування 
інвестиційних проектів, стимулювання працівників, 
зайнятих інноваційної діяльністю, збір інформації 
про види інноваційної діяльності й витрати на неї, 
розробка методів, порядку розрахунків і надання 
планів і звітів, пов'язаних з інноваційною діяльніс-
тю, моніторинг адаптаційного потенціалу й т.п.

Складові запропонованої нами концепції адаптив-
ного управління:

1) Сутність концепції – цілісна система погля-
дів на забезпечення розвитку підприємства шляхом 
реакції на зовнішні та внутрішні зміни. Концепція 
орієнтована на досягнення власної адаптації підпри-
ємства для своєчасної реакції та запобігання впливу 
середовища на його конкурентоспроможність.

2) Базова задача концепції – розпізнавання пер-
винних факторів впливу середовища, осмислене за-
стосування яких дозволяє управляти підприємством.

3) Ключові поняття адаптивного управління: 
стійкість об'єкта в сенсі передбачуваності поведінки 
в певній мірі під впливом зовнішнього середовища, 
внутрішніх змін і управління; або стійкість по перед-
бачуваності.

4) Пропонований алгоритм адаптивного управлін-
ня: від інтегрованих технологічно замкнутих про-
мислових комплексів до збалансованого розвитку 
підприємств для створення єдиного народногоспо-
дарського комплексу за принципом самодостатнього 
суб'єкта, що об'єднує виробництво на основі різних 
форм власності.

Дане науковий напрямок знаходиться на етапі 
свого розвитку, і робота по вдосконаленню та роз-
витку понятійного і методологічного апарату ще не 
завершена.

Адаптивне управління – це єдина впорядкована 
сукупність дій, здійснюваних елементами, що утво-
рюють систему замкнутого управління, що пред-
ставляє собою ієрархію контурів циркуляції і пере-
творень інформації в процесі здійснення концепції 
управління, воно є цілісною функцією, тому вилу-
чення з неї тих чи інших етапів робить концепцію 
нездійсненною, а цілі недосяжними.

При добре розробленою і налагодженій системі 
адаптивного управління передбачається прогнозуван-
ня можливих змін стану зовнішнього середовища для 
попереджувальних впливів з боку підприємств [2, 3]. 
Це можливо, оскільки адаптивне управління будуєть-
ся на основі прогнозування в самому процесі управ-
ління, виходячи з інформації про поточний і минулих 
станах системи і впливі на неї навколишнього серед-
овища. Таким чином створюються умови для завчас-
ного приготування до «небажаних» ситуацій, обліку 
позитивних і негативних наслідків, а також втручан-
ня в процес розвитку подій і контролю над ним [5].

Об'єктивна необхідність адаптивного управлін-
ня викликана потребою в розробці методів і підхо-
дів управління підприємством, що працює в умовах: 
динамічною зовнішнього і внутрішнього середовища; 
складності та різноманітності виробничих процесів; 
наявності та взаємозв'язку формалізуються і форма-
лізації цілей і критеріїв; неповноти, неточності ви-
хідної інформації; слабкої структурованості страте-
гічних завдань підприємства.

Для того щоб процес адаптації підприємства до 
динамічно, що трансформуються умовам, навколиш-
нього середовища був цілеспрямованим, їм необхідно 
управляти. В умовах швидко мінливої ситуації, як 
за межами підприємства, так й усередині потрібен 

особливий підхід до організації системи управління 
суб'єктами господарської діяльності, що обумовле-
но існуючої для них необхідністю гнучко реагувати 
на зміни й адаптуватися до них з метою запобігання 
кризової ситуації й продовження успішного функці-
онування. Даний підхід являє собою механізм адап-
тивного керування й можна сказати, що якщо адап-
тація – модель поводження підприємства в ринкових 
умовах, то адаптивне керування – метод реалізації 
даної моделі поводження. Оскільки базові положен-
ня концепції й методологія адаптивного керування 
підприємства в повному обсязі ще не сформовані, по-
нятійна конструкція адаптивного керування ще фор-
мується, існують різні й неоднозначні тлумачення 
даної категорії. Важливість даного питання склада-
ється також у тім, що категорія адаптивного керу-
вання, на думку більшості авторів, трактується як 
сукупність дій і методів, що характеризуються здат-
ністю керуючої системи реагувати тільки на зміну 
зовнішнього середовища, що приводить до звуження 
предметної області категорії [4].

Розгляд підприємства як об'єкта управління в ди-
намічній економіці вимагає також розробки адаптив-
ної моделі підприємства, що відбиває управління як 
функцію від стану зовнішнього середовища і містить 
критерій, щодо якого приймається рішення.

Адаптивна модель повинна будуватися на основі 
доцільного поєднання системного, процесного, проек-
тного, підходів і гарантувати підприємству досягнен-
ня поставлених цілей в умовах динамічно мінливого 
зовнішнього середовища шляхом свого органічного і 
адаптивного розвитку. Вона повинна базуватися на 
системі менеджменту якості, яка гарантує якість на-
даваних послуг і ефективність системи управління 
підприємством.

Оскільки зовнішнє середовище надає домінуючий 
вплив не тільки на характер діяльності підприєм-
ства, але і на його внутрішню організацію, то під-
приємству для розвитку в рамках інтервалу зазна-
ченої заходи необхідно постійно перебувати в стані 
реконструкції, адекватної динаміці зміни факторів 
зовнішнього середовища. Крім цього, часто виникає 
необхідність визначення загальної тенденції в змі-
ні показників підприємства протягом декількох пе-
ріодів, а також порівняльної характеристики ефек-
тивності адаптивного управління господарюючими 
суб'єктами [7].

Кількісні характеристики адаптивного потенціа-
лу під впливом загальноекономічних чинників по-
казали, що матеріальні витрати на виробництво є 
найбільш сильно впливає чинником, практично пе-
реважною інші впливи. Розрахункові значення оці-
нок впливу на адаптивний потенціал, обраних для 
аналізу за критеріями порівнянності статистичних 
показників і масштабом коефіцієнтів значимості 
отриманих регресійних статистик, а також аналіз 
пріоритетності факторів і ступеня залежності вироб-
ничої діяльності від них дозволив зробити висновки:

- встановлено переважний вплив матеріальних 
витрат і тенденцію збереження, а часом і зростання, 
їх значимості; фактор оплати праці має менш висо-
кий ступінь впливу на результати виробництва по-
рівняно з фактором матеріальних витрат;

- фактор основного капіталу – самий незначний 
по величині, значення коефіцієнта значущості цьо-
го чинника і його питома вага вказують на низьку 
продуктивність основного капіталу і відсутність по-
зитивної динаміки виробництва;

- оцінки залежності виробничої діяльності під-
приємств від кон'юнктури ринку і кредитної політи-
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ки не дають підстав для формування оптимістичного 
сценарію їх розвитку, оскільки виробництво не адек-
ватна попиту;

- більший вплив роблять фактори, що стримують 
збільшення випуску продукції, швидше за все, ви-
робничі потужності підприємств не забезпечували 
зростання виробництва;

- роль інвестицій для виробничої діяльності під-
приємств в аналізованому періоді виявилася не на-
стільки значущою, хоча, безумовно, інвестиції спри-
яли зміні обсягів випуску продукції;

- впливу довгострокових кредитів на результуючі 
показники підприємств не виявлено, так як об'єкти 
дослідження в досліджуваному періоді їх не отриму-
вали, не став значущим фактор короткострокових 
кредитів, хоча підприємства ними користувалися;

- збільшення капітальних вкладень не компенсує 
повною мірою природного вибуття виробничих по-
тужностей, внаслідок чого межа виробничих мож-
ливостей об'єктів дослідження, обумовлена готівкою 
потужностями (старими і новими), буде продовжува-
ти знижуватися. Для подолання потужних обмежень 
підприємствам необхідно істотне збільшення темпів 
приросту виробничих капітальних вкладень;

- актуальними залишаються завдання модерні-
зації виробничих потужностей та адаптації наявних 
активів до запитів ринку. Підприємства продовжу-
ють використовувати капітал, в основному, внаслі-
док нецільового використання амортизації та низь-
кого обсягу інвестицій, тому активізація структурної 
перебудови та модернізації, нарощування інвестицій 
в оновлення продукції та виробничого апарату зали-
шаються життєвою необхідністю.

Висновки з проведеного дослідження. Проведені в 
процесі вирішення поставлених завдань дослідження 
дозволяють зробити наступні висновки та рекомен-
дації, що теоретичні основи адаптивного розвитку 
підприємств виноробної галузі в сучасних умовах. 
Вивчення змісту адаптивного розвитку дозволило 
автору, спираючись на погляди вчених і практиків, 

визначити його як складну і багатопланову еконо-
мічну категорію, сутність якої полягає в постійному 
поліпшенні економічних показників діяльності під-
приємства і підвищенні його конкурентоспромож-
ності, обумовленому комплексом заходів, що прово-
дяться з акцентом на інновації у сфері виробництва 
та управління. У роботі встановлені напрямки, адап-
тивного розвитку, основні методи і види адаптації 
підприємств. Після детального опрацювання про-
грами адаптації підприємства зв'язку здійснюється 
реформування його організаційної структури і ра-
ціональним організаційно-економічним механізмом 
вдосконалення організаційної структури управління. 
Таким чином, розвиток адаптивного управління кор-
поративними структурами галузі зв'язку дозволить 
цілеспрямовано здійснювати формування і задово-
лення потреб клієнтів в телекомунікаційних та ін-
формаційних послугах.
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