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від середнього і найвищого рівня, досягнутого передовими підприємст-
вами. Вивчення причин виявлених відхилень дозволяє визначити шляхи 
досягнення якнайкращих показників [2, с.265]. 

Мета аналізу показників підготовки виробництва – одержати уяв-
лення про рівень робіт на підготовчій стадії і визначити можливості 
скорочення термінів робіт, витрат на створення виробів даного типу, 
підвищення їх якості і економічності. Досліджуючи технічні і економі-
чні показники тих або інших видів нової техніки, встановлюючи взає-
мозв'язок і взаємозалежність між ними, можна виявити шляхи вдоско-
налення підготовки виробництва на підприємстві, в конструкторській 
організації. Всі три види аналізу доповнюють один одного і використо-
вуються в практичній діяльності промислових підприємств, наукових і 
конструкторських установ.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ   
 

Розглядаються різні тлумачення терміну „адаптація”, розбіжності підходів до адап-
тації підприємств. Підприємство розглядається як сукупність певних підсистем, які мають 
властиві їм механізми дії та взаємодії між собою для досягнення загальної мети, з ураху-
ванням суперсистемних, синергетичних ефектів. Наводиться власне тлумачення терміну 
„адаптація підприємства”. 
 

Сучасний стан економіки України характеризується трансформа-
ційними процесами, які постійно змінюють умови функціонування під-
приємства. Ринкові процеси орієнтують підприємство на підвищення 
гнучкості, динамічності при обов'язковому рості ефективності господа-
рювання та швидкої реакції на зміни, що відбуваються. Тому пристосу-
вання підприємств до умов ринкового середовища є одним із найважли-
віших напрямів у стратегії будь-якого суб’єкта господарювання. 

Усе це обумовлює необхідність побудови відповідних механізмів 
реагування на зміни в навколишньому середовищі підприємства, зміни в 
структурі, комунікаціях та делегуванні повноважень. Але для цього по-
трібно знати сутність та головну мету цього процесу. 
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Разом з тим, перш ніж звернутись до розглядання процесу адапта-
ції підприємств, доцільно визначити сутність та зміст терміну «адапта-
ція». 

Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день у сучасній економі-
чній науці немає суттєвих розбіжностей стосовно визначення терміну 
«адаптація». 

Всі автори розглядають адаптацію як процес пристосування. Так, 
наприклад, схожі трактування «адаптації» даються у філософському 
словнику і великій радянській енциклопедії. Тут адаптація розглядаєть-
ся як «...пристосування – зміна чого-небудь під впливом зовнішнього 
середовища...адаптація – це пристосування системи до існуючих умов 
функціонування...» [33]. 

Спочатку «адаптація» розглядалася на прикладі біологічних систем 
як «процес пристосування структури і функцій організмів (особистос-
тей, популяцій, видів) і їхніх органів до умов середовища» [2]. Біологи 
вважають, що здатність до адаптації не є ознакою, що характерна для 
організмів, але завжди виникає і розвивається під впливом трьох основ-
них факторів мінливості, спадковості і природного відбору. Адаптація 
біологічних систем відбувається на основі вже наявної інформації про 
зовнішнє середовище. Як правило, це поступове пристосування, при 
якому відсутній цілеспрямований вплив ззовні (адаптація в чистому 
виді). У природі неможлива адаптація до змін зовнішнього середовища 
в розрахунку на перспективу, навіть близьку. Для живих організмів при 
пристосуванні не існує проблеми вибору, їхні дії не є свідомими. Про-
цеси адаптації в природі детерміновані, селекція і добір носять запрог-
рамований характер. 

З появою кібернетики наявний понятійний апарат став недостатнім 
для вивчення складних технічних і соціальних систем. У зв'язку з цим, 
адаптація стала розглядатися «...як зворотний зв'язок, що забезпечує 
доцільність реагування складних ієрархічних самоврядних систем на 
зміну умов середовища» [33]. 

Технічні системи більш чуттєві до можливих альтернатив. Для їх-
нього пристосування до змін умов функціонування, як і в природі, обся-
гів наявної інформації звичайно недостатньо. Проте, у таких системах 
обов'язковими є спеціально сконструйовані блоки, що дозволяють ціле-
спрямовано перебудовувати систему у визначений момент часу з ураху-
ванням прогнозованого стану зовнішнього середовища [29]. Поява тех-
нічних систем обумовлює розвиток поняття «адаптації» за допомогою 
виділення елементів адаптації, що так само характерно і для розгляду 
адаптації соціальних систем. 

Соціальна адаптація – це приведення індивідуальної і групової по-
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ведінки у відповідність з пануючою в даному суспільстві, класі, соціа-
льній групі системою норм і цінностей. Соціальна адаптація досягається 
шляхом соціалізації, а також за допомогою механізмів соціального кон-
тролю. Соціалізація – засвоєння людиною визначеної системи знань, 
норм і цінностей, та містить у собі як контрольовані процеси цілеспря-
мованого впливу на особистість (виховання), так і стихійні, спонтанні 
процеси, що впливають на його формування [15]. При розгляді поняття 
«соціальна адаптація» І.С.Кон розглядає механізми соціального контро-
лю, як елементи процесу соціальної адаптації. У соціології людина роз-
глядається з двох сторін. З однієї сторони вона розглядається як біологі-
чна істота, що лише пристосовує уроджені форми поведінки, інстинкти 
до умов існування в суспільстві, з іншої – як пасивний продукт соціаль-
них впливів. Таким чином, у соціології вперше було розпочато спробу 
поділити адаптацію на пасивну й активну [4, 15]. 

Аналогії між еволюцією біологічних, фізичних, соціальних і еко-
номічних систем у значній мірі сприяли поширенню знань про економі-
чний розвиток. Так, теорія типів конкурентної стратегії (конкуренція є 
одним з найважливіших аспектів взаємодії підприємства з зовнішнім 
середовищем), включаючи поняття "віолент", "патієнт", "експлерент", 
була вперше запропонована біологом Л.Г. Раменським [36]. Зміст по-
няття "ринкова ніша" підприємства близько значенню "екологічної ні-
ші" живих організмів [4]. 

Однак адаптація таких складних соціально-економічних систем, 
однією з яких є підприємство, значною мірою відрізняється від присто-
сування живих організмів і технічних систем. 

Деякі автори виділяють елементи процесу адаптації і розглядають 
«адаптацію» як пристосування економічної системи та її окремих су-
б'єктів - працівників до мінливих умов зовнішнього середовища, вироб-
ництва, праці, обміну, життя [4, 12, 15]. 

Автори [9] розглядають адаптацію промислових підприємств як 
процес цілеспрямованої зміни параметрів структури, організації і 
управління виробництвом для компенсації впливу зовнішніх умов та 
факторів зовнішнього середовища, з метою збереження або поліпшення 
показників виробничо-господарської діяльності. 

Подібно адаптації в соціальних системах [4, 15], в економічних си-
стемах зараз також «...розрізняють адаптацію пасивну (реагування сис-
теми на зміну середовища) і активну (вплив системи на середовище)» 
[2].  

Питаннями аналізу і виявлення механізмів розвитку, самоорганіза-
ції в складних системах займається міждисциплінарний науковий на-
прямок – синергетика (від грецького "синергія" – сприяння, співробіт-
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ництво). Синергетика широко використовує у своїх дослідженнях по-
няття самоорганізації систем різної природи: техніко-економічних, біо-
логічних, екологічних, фізико-хімічних та ін. [14, 19, 34]. Наявність у 
різного роду системах механізмів пристосування обумовлює їхню адап-
тацію до впливів середовища, а синергічний ефект – часткове накладен-
ня сфер різних систем одну на одну. Це, у свою чергу дозволяє зробити 
висновок про наявність зворотного впливу системи на середовище. На-
явність зворотного впливу також враховується при розгляді адаптації в 
біологічних і соціальних системах  [2, 4, 15]. 

Головна відмінність адаптації соціально-економічних систем від 
пристосування в біології і техніці полягає в можливості усвідомленого 
вибору із сукупності альтернативних дій і обмеженості в часі. 

На нашу думку, адаптацію підприємства не можна розглядати тіль-
ки як пристосування системи до умов, що змінюються, під впливом 
навколишнього середовища. 

Підприємства, що є складними економічними системами, необ-
хідно розглядати як адаптивні системи. «Адаптивні системи – системи 
здатні до адаптації» [2]. В економіко-математичному словнику їх 
підрозділяють на самонастроювальні й ті, що самоорганізуються. У 
першому випадку відповідно до змін зовнішнього середовища 
змінюється спосіб функціонування системи (наприклад, підприємство 
розширює випуск продукції при збільшенні попиту), у другому – 
змінюється структура, організація системи (на підприємстві створили 
відділ стандартизації в зв'язку зі зростаючими вимогами до якості ви-
робів). 

Адаптивність підприємств викликана, насамперед, тим, що 
підприємство є складною відкритою системою й може існувати лише за 
умови активної взаємодії з навколишнім (зовнішнім) середовищем, у 
функціонування якої залучені фізичні особи, матеріальні активи (основ-
ні фонди, капітал) і суб'єкти, що знаходяться поза підприємством: по-
стачальники, покупці продукції. 

Г.Мотт визначив адаптивність як здатність центрів влади змінюва-
ти сформоване положення речей. Він виділив: "символічну адаптацію" – 
здатність організації завчасно виділяти проблеми, вчасно приймати рі-
шення по їх усуненню, визначати нові напрямки змін; "поведінкову 
адаптацію" – здатність членів організації сприйняти, підтримати, здійс-
нити усвідомлювану зміну в роботі організації. Разом з тим заслуговує 
на увагу виділення такої характеристики системи як гнучкість. Гнуч-
кість Г.Мотт трактує, як «...здатність організації справитися з тимчасо-
вими, непередбаченими перевантаженнями в роботі організації» [17]. 
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У той же час визначення Г.Мотта, на нашу думку, не є повним у 
зв'язку з тим, що процес адаптації підприємства як системи розглядає-
ться однобічно. Підприємство має не тільки соціальну, але й виробничо-
технологічну основу. Г.Мотт розглядає адаптацію скоріше як здатність, 
потенційну можливість. Однак не менш важливим є увага до адаптації 
як до функції оцінки конкретних умов і механізмів пристосування до 
визначених змін зовнішнього середовища. 

Сьогодні деякі автори [23] також пов'язують поняття адаптації з 
гнучкістю. Під гнучкістю вони розуміють здатність виробничої системи 
адаптуватися до змін різних виробничих ситуацій. З такою думкою не 
можна погодитися повністю, тому що адаптація більш широке поняття, 
оскільки охоплює процеси не тільки усередині виробничої системи, але 
і процеси, що характеризують взаємозв'язки виробництва з навко-
лишнім середовищем, що включають організаційні, технічні, соціальні, 
політичні та інші фактори. Однією з головних цілей будь-якого вироб-
ництва є випуск якісної продукції, що користується попитом у конкрет-
ний момент, у конкретній соціально-економічній ситуації. З цих позицій 
адаптація виробничої системи є процесом, що дозволяє будь-якому ви-
робництву досягати поставленої мети. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи до адаптації, можна 
відмітити єдність авторів у тому, що адаптація це складне явище, харак-
терне для систем будь-якого роду. Вона розглядається як процес і як 
здатність до пристосування, з урахуванням обмеженості можливих аль-
тернатив і часу, а також здатності до пристосування к умовам 
зовнішнього середовища як системи в цілому, так і її окремих 
підсистем. Також при розгляді процесу адаптації враховується різно-
манітність умов, до котрих може пристосуватись система, у сукупності з 
впливом цієї системи на середовище. 

На підставі аналізу літературних джерел [2, 4, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 
23, 29, 33, 34] можна зробити висновок про доцільність врахування двох 
підходів до адаптації: як до процесу пристосування і як до характери-
стики системи. На думку авторів, це дозволить отримати найбільш пов-
не уявлення про адаптацію таких складних економічних систем як 
підприємство. У зв’язку з тим виникає необхідність розглядання безпо-
середньо процесу адаптації і різноманітності умов, до котрих може при-
стосуватись як система, так і її окремі підсистеми у сукупності з впли-
вом цієї системи на зовнішнє середовище.  

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що більшість авторів [1, 3, 
7] розрізняють фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, дифе-
ренціацію яких вони визначають по ступеню контролю над ними. Авто-
ри [8, 16] також розділяють фактори по ступені контролю над ними з 
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боку підприємства, але і враховують зворотний зв'язок. У зв'язку з цим 
заслуговує на увагу підхід В.В.Кондратьєва і В.Б.Краснова [16]. На їхню 
думку, «...Середовище складають зовнішні по відношенню до цілісної 
системи предмети і явища, з якими система так чи інакше взаємодіє, 
змінюючи їх, і змінюється при цьому сама». Раціональним зерном, є те, 
що при взаємодії з зовнішнім середовищем система змушена перетерп-
лювати зміни, а будучи сама частиною цього середовища, безпосеред-
ньо на нього впливає. 

Елементи зовнішнього середовища підприємства знаходяться в 
складній взаємодії. Ведуча роль у процесі змін умов господарювання, 
еволюції зовнішнього середовища і підприємства постійно переходить 
від одних факторів оточення до інших. При цьому зміни, які відчуває 
підприємство, можуть бути наслідком складних багатоетапних впливів. 

Поряд з факторами зовнішнього середовища виникає необхідність 
розгляду внутрішнього середовища підприємства. Потреба виділення 
внутрішнього середовища пов'язана з неоднозначністю зв'язків під-
систем підприємства. У цьому зв'язку заслуговує на увагу підхід 
В.Погодіна. Він розглядає підприємство як активну систему, що має 
багаторівневу структуру підсистем: «...кожна з таких підсистем являє 
собою єдине ціле щодо власних складових, одночасно залишаючись 
частиною більш великої системи» [25]. У відповідності зі своєю 
двоїстою природою активна система прагне до незалежності, а з іншого 
боку, як складова більш великої системи (усього підприємства), – до 
посилення інтеграції з іншими підсистемами (іншими підрозділами 
підприємства). Частини підсистем, що знаходяться усередині 
підприємства і контролюються ним, для окремих підрозділів і служб 
будуть виступати як фактори зовнішнього середовища (матеріально-
технічні ресурси, персонал, технологія, розмір і географічне положення, 
корпоративна культура, політика вищого керівництва, інтереси власни-
ків). 

Границі між підприємством і його зовнішнім середовищем багато в 
чому є умовними. У цілому внутрішнє середовище обумовлюється тісно 
зв'язаними, відносно стійкими характеристиками. Корінна зміна цих 
характеристик може привести до витрат, розмір яких буде порівнянний 
зі створенням нового підприємства.  

Узагальнення представлень про внутрішнє середовище [11, 13, 31, 
32] показало, що воно містить у собі наступні основні елементи: вироб-
ництво, фінанси, маркетинг, керування персоналом, організаційну 
структуру, корпоративну культуру, стратегію. 

З наведеного вище можна зробити висновок, що внутрішнє середо-
вище підприємства не можна звести до сукупності однозначно кон-
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трольованих факторів, поява яких обумовлена або породжується діяль-
ністю самого підприємства, і які протистоять незалежному зовнішньому 
середовищу. Внутрішнє середовище підприємства автор пропонує роз-
глядати як господарський механізм підприємства, спрямований на оп-
тимізацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності з ураху-
ванням стійких характеристик, інтересів персоналу і власників.  

Складність відносин внутрішнього середовища й оточення підпри-
ємства полягає в існуванні їхніх нерозривних зв'язків. Підприємство як 
система, в той же час є елементом більш великої системи (галузь, про-
мисловість у цілому, економіка регіону, господарство країни), функ-
ціонування і розвиток якої визначаються економічними законами і за-
кономірностями, характерними для даного типу системи. Підприємство 
є підсистемою економіки, яка являє собою підсистему суспільства, сус-
пільство – підсистему екологічної системи. Усі ці системи нерозривно 
зв'язані між собою, при цьому неминуче часткове накладення сфер 
різних систем, що буде визначати багатофункціональний характер дія-
льності учасників цих систем. 

У зв'язку з частковим накладенням сфер різних систем адаптація 
підприємства впливає на зовнішнє середовище та його подальші зміни. 
Вона також формує напрямок подальшого розвитку як ближнього ото-
чення (у межах області, регіону), так і економіки в цілому. 

Велика система може мати безліч станів, обумовлених рівнем її ор-
ганізованості, що залежить від числа елементів (підсистем), які входять 
у систему, їхнього кількісного рівня і взаємозв'язків між ними. У зв'язку 
з цим швидкість розвитку елементів системи, придбання ними нових 
якостей відрізняються, що призводить до порушення встановлених про-
порцій, відповідності між ними, появі внутрішніх протиріч у системі. У 
результаті наявності таких протиріч знижується ефективність функціо-
нування як системи, так і її елементів. 

У частині визначення підсистем підприємства в літературі не має 
суттєвих розбіжностей. Відповідно до принципів системного підходу, 
підприємство розглядається як сукупність елементів (підсистем), взає-
мозалежних (взаємодіючих) один з одним [21]. Кількість таких 
підсистем може бути різною і залежить від закладеної декомпозиції 
концепції та цілей визначеної діяльності. 

Так одні автори виділяють на підприємстві такі підсистеми, як 
підсистема управління діяльністю та підсистема управління людьми 
[28]. Інші – поділяють загальну систему на підсистему управління люд-
ським фактором і речовими факторами (сировиною, машинами, 
енергією, капіталом) [27]. Інші автори [22, 24, 26, 35], розглядаючи 
управління підприємством, закладають в основу класифікації відповід-



Научно-технический сборник №56

 

 262

ний ресурсний потенціал і при цьому визначають складові: підсистеми 
управління фінансовими, людськими, інформаційними, матеріальними , 
технічними ресурсами. 

Розгляд підприємства як сукупності певних підсистем, які мають 
властиві їм механізми дії та взаємодії між собою для досягнення загаль-
ної мети, дозволяє відзначити не тільки окремі підсистеми підприємст-
ва, але і суперсистемні, синергетичні ефекти, що поєднують підсистеми 
в щось більше, ніж набір окремих підсистем на підприємстві. У той же 
час елементи системи можуть самі бути підсистемами стосовно до ос-
новної системи. Зв’язок підсистем підприємства представлено на рису-
нку. 

Реалізація зазначеного підходу, на нашу думку, дозволить коорди-
нувати дії підсистем підприємства в процесі адаптації до умов ринково-
го середовища. 

Розподіл на підсистеми органічно виникає з істотності процесів, 
що протікають на підприємстві. Зовсім не обов'язково, що всі ці підси-
стеми будуть працювати узгоджено. Скоріше навіть навпаки, спроба 
налагодити яку-небудь підсистему без урахування системних факторів і 
вживання спеціальних заходів координації неминуче приведе до неуз-
годженості підсистем і значним втратам внаслідок руйнування систем-
них синергетичних ефектів. Система може мати властивості, які не вла-
стиві її елементам, і може не мати властивостей своїх елементів. 

 

 
 

Взаємозв’язок підсистем підприємства 
 

Вся діяльність підприємства – це реакція на різні впливи ззовні. 
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При цьому головним є набір обставин, що істотно впливає на роботу 
підприємства в даний період часу. Оскільки кількість і складність ситу-
ацій у зовнішньому середовищі зростає, кожна з підсистем підприємст-
ва повинна здобувати нові якості, збільшуючи свої можливості адекват-
но ситуації і відповідно до поставленої мети. При переході від систем 
більш високого рівня до систем нижчого рівня здатність до пристосу-
вання знижується і зростає складність перебудови елементів. Аналіз 
усіх підсистем підприємства в комплексі дозволяє простежити коорди-
націю всіх підсистем, виявити ті фактори, що заважають їх взаємодії.  

Особливість сучасних підходів до функціонування підприємства 
полягає в тому, що підприємство, яке працює успішно, не розглядається 
як відповідність визначеному ідеальному профілеві. У зв'язку з цим за-
слуговує на увагу підхід Ю.Ващенко і Д.С.Сінка [6, 30], на думку яких, 
успіх роботи підприємства при постійних непередбачених змінах його 
оточення залежить від того, наскільки організаційний профіль (сукуп-
ність різноманітних характеристик організації) відповідає вимогам зов-
нішнього середовища. Згадана група авторів розглядає ті відповідності, 
узгодженості показників зовнішнього середовища й організаційних ха-
рактеристик, які дозволяють досягти поставленої мети. Відповідно до 
такого підходу, якщо середовище постійно змінюється, то більш ефек-
тивною буде вважатися організація органічного типу (гнучкі форми, 
швидка адаптивність, велика кількість неформальних контактів). Крите-
рієм успішної роботи підприємства за таких умов буде виступати інтен-
сивність пристосування підприємства до умов господарювання, які змі-
нюються, що завжди відбувається з деяким запізнюванням.  

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш ефективні 
економічні організації будуть мінімізувати цей часовий лаг. Важливою 
умовою ефективності при цьому є відмова від жорстких і строго форма-
лізованих структур і процедур управління, заснованих на обліку мину-
лого досвіду діяльності, а не нових потреб. 

Одним з недоліків існуючих підходів до проведення внутрішніх 
перетворень автори бачать у перебільшеній увазі до поведінки підпри-
ємства в критичних умовах, – саме ця проблема привертає найбільшу 
увагу дослідників [5, 10, 18]. Так, концепція управління стратегічними 
завданнями на основі слабких сигналів дозволяє підготуватися до на-
стання неминучих критичних подій. Однак не менший вплив на госпо-
дарську діяльність справляють неочевидні події: безліч шляхів розвитку 
формуються під впливом локальних, суб'єктивних факторів, час настан-
ня і масштаб змін зовнішнього середовища багато в чому залежить від 
самого підприємства та ін. 

Швидка й адекватна реакція на зміни оточення стає можливою 
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тільки при підвищенні гнучкості внутрішнього середовища. Однак під-
приємство є складним неоднорідним механізмом, структурні частини 
якого володіють різними адаптивними властивостями. 

Адаптація кожної з характеристик має самостійне значення, однак 
успішне пристосування до змін оточення можливе тільки за умови ком-
плексної реалізації перетворень. Зовнішні зміни рідко бувають вузько-
направленими, звичайно вони стосуються декількох сторін діяльності 
підприємства. Зміна однієї зі стійких характеристик у силу тісного їх-
нього взаємозв'язку неможлива без відповідних перетворень інших. 

Таким чином, адаптація підприємства – процес пристосування під-
приємства до умов що змінюються, спрямований на задоволення суспі-
льних потреб і максимізації прибутку через реалізацію синергетичного 
ефекту адаптивних властивостей підсистем підприємства. 

Таке трактування адаптації підприємства відкриває нові можливос-
ті щодо формування організаційно-економічного механізму адаптації 
підприємства до умов ринкового середовища. 
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