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Метою статті є розробка підходу до формування теоретико-методологічної платформи створення системи адаптації підприємств до стрімких 
змін зовнішнього середовища, активних сучасних викликів ринків. Акцентовано увагу на тому, що спроможність промислових підприємств мобільно 
реагувати на нестабільність зовнішнього оточення реалізується через систему їх адаптації, розробка якої повинна базуватися на відповідній 
теоретико-методологічній платформі. Проведений ретроспективний аналіз еволюції розвитку наукової думки щодо вирішення проблем адаптації 
підприємств дозволив дійти висновку, що досі відсутній погоджений погляд учених відносно наукового підґрунтя розробки адекватної системи 
адаптації промислових підприємств. Запропоновано підхід до формування теоретико-методологічної платформи процесу адаптації промислових 
підприємств як цілеспрямованої сукупності базових понять, принципів, теорій, наукових методів, моделей, законів і категорій, орієнтованих на роз-
робку відповідної організаційно-економічної системи.
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Целью статьи является разработка подхода к формированию теоре-
тико-методологической платформы создания системы адаптации 
предприятий к стремительным изменениям внешней среды, актив-
ным современным вызовам рынков. Акцентировано внимание на том, 
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их адаптации, разработка которой должна базироваться на соот-
ветствующей теоретико-методологической платформе. Проведен-
ный ретроспективный анализ эволюции развития научной мысли по 
решению проблем адаптации предприятий позволил сделать вывод, 
что до сих пор отсутствует согласованный взгляд ученых относи-
тельно научной основы разработки адекватной системы адаптации 
промышленных предприятий. Предложен подход к формированию 
теоретико-методологической платформы процесса адаптации про-
мышленных предприятий как целенаправленной совокупности базо-
вых понятий, принципов, теорий, научных методов, моделей, законов 
и категорий, ориентированных на разработку соответствующей 
организационно-экономической системы.
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The aim of the article is the elaboration of an approach to creation of  
a theoretical and methodological platform for developing a system of 
enterprise adaptation to the rapid changes in the external environment, 
the modern active challenges of the markets. The attention is focused on 
the fact that the ability of industrial enterprises to respond flexibly to the 
external environment instability is realized through their adaptation system, 
the development of which should be based on an appropriate theoretical 
and methodological platform. The conducted retrospective analysis of the 
evolution of scientific thought on solving problems of enterprise adaptation 
allowed making the conclusion that still there is no agreed view of scientists 
on the scientific basis for the development of an adequate system for 
adaptation of industrial enterprises. There has been suggested an approach 
to developing a theoretical and methodological platform of the process 
of industrial enterprises’ adaptation as a targeted set of basic concepts, 
principles, theories, scientific methods, models, laws and categories, 
oriented towards the elaboration of an appropriate organizational and 
economic system.
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Вступ. Стратегічним орієнтиром структурної пере-
будови національної економіки обрано становлення конку-
рентоспроможних промислових підприємств – рівноправ-
них партнерів у світовому економічному співтоваристві. 
Реалізація цих вимог можлива на підставі послідовного 
застосування арсеналу теорії адаптації підприємств, її нау-
ково-практичного та методичного інструментарію в межах 
предметного простору [1].

Останнім часом спостерігається зростання склад-
ності проблем вітчизняних промислових підприємств 
у сфері управлінської, комерційної, виробничої, маркетин-
гової та інших видів діяльності. Тому в умовах сучасного 
ринку забезпечення конкурентоспроможності кожного 
підприємства повинно базуватися на дієвій цілеорієнтова-
ній організаційно-економічній системі адаптації та впро-
вадженні відповідного комплексу адаптаційних заходів із 
урахуванням різних форм, типів і видів адаптації. 

В умовах національної економіки, орієнтованої на 
ринок, спроможність промислових підприємств мобільно 
реагувати на його сучасні виклики, на зміни, що відбува-
ються у зовнішньому середовищі, реалізується через систе-
му їх адаптації. Здатність підприємств швидко адаптувати-
ся до стрімких змін зовнішнього оточення визначає їх кон-
курентні позиції на ринках та ефективність їх виробничо-
господарської діяльності. Розвиток адаптивних здібностей 
і можливостей їхньої реалізації на практиці сприяє резуль-
тативній  діяльності промислових підприємств на перспек-
тиву та веде до стабілізації  економіки країни.

Проблеми адаптації сучасних підприємств до неви-
значеного, мінливого ринку у теперішній час є настільки 
важливими, актуальними, що постійно привертають увагу 
науковців – дослідників різних теоретико-методологічних 
і практичних аспектів адаптаційних процесів з метою удо-
сконалення: підходів до формування системи та механізму 
адаптації; науково-методичних підходів до оцінки впливу 
стохастичних факторів зовнішнього середовища; методич-
них рекомендацій щодо впровадження комплексу адапта-
ційних заходів тощо. 

Серед зарубіжних учених можна виділити наукові 
праці Р. Акоффа, І. Ансоффа, Г. Аубакирової, С. Болотова, 
Ву Тхиеу Занг, П. Друкера, В. Дубчак, Г. Клейнера, Л. Пе-
ченої, В. Тамбовцева та ін. [2–10]. В Україні з першими ро-
ботами, присвяченими проблемам адаптації промислових 
підприємств, у тому числі методологічної спрямованості, 
виступили вітчизняні учені П. Іващенко (1986 р.), В. Гонча-
ров (1992 р.), Т. Ландина (1994 р.), Л. Соколова (1996 р.),  
Й. Петрович, О. Семенів, А. Кіт (1998 р.), В. Скубенко  
(1999 р.). У подальшому різні аспекти адаптації підпри-
ємств висвітлювалися у публікаціях таких науковців, як: 
В. Забродський (2000 р.), Н. Зинченко (2001 р.), М. Буднік 
(2002 р.), Т. Воінова, А. Бондаренко (2004 р.), І. Отенко 
(2008 р.), Н. Туріца (2009 р.), А. Геворкян (2009 р.), Н. Ян-
ченко (2011 р.), Е. Орлова (2013 р.) та ін. [11–25].

Мета роботи полягає у розробці підходу до форму-
вання теоретико-методологічної платформи створення 
системи адаптації підприємств до стрімких змін зовніш-
нього середовища, активних сучасних викликів ринків.

Методи дослідження. Методологічною та інформа-
ційною основою роботи є наукові праці, матеріали періо-
дичних видань, інтернет-ресурси, загальнонаукові методи 

досліджень. Під час проведення дослідження використані 
методи структурно-логічного аналізу, порівняння, узагаль-
нення. 

Результати. Незалежна Україна свого часу визна-
чила довгострокові цілі та пріоритети розвитку у напряму 
інтегрування у світовий економічний процес. Як відомо, за 
стратегічний напрям було обрано структурно-інноваційну 
модель економічного зростання, інтенсивного технічного 
та технологічного оновлення виробництва, становлення 
у країні принципово нової дієздатної національної систе-
ми, яка б функціонувала на ринкових засадах [26, с. 44]. Од-
нак сьогодні Україна поставлена перед необхідністю про-
ведення реформ під час проведення АТО за умови розриву 
певних господарських зв’язків і скорочення товарооборо-
ту, втрати ринків Донбасу та Кримської АР, що призвело 
до стратегічного дисбалансу між досягнутим рівнем еконо-
мічного розвитку країни та вимогами постіндустріальної 
економіки [27, с. 154]. Характерним сьогодні є наявність 
певних ризиків у ринковій діяльності промислових підпри-
ємств країни, що актуалізувало проблему вирішення пи-
тань адаптації промисловості до суттєвих змін зовнішнього 
і, як наслідок, внутрішнього середовищ. Усе це у сукупності 
обумовлює формування потужного запиту до науки щодо 
розробки практичного інструментарію адаптації товарови-
робників до сучасних стрімких змін і викликів ринку, який 
базується на відповідній теоретико-методологічній плат-
формі – основному понятійно-категоріальному базисі. 

Ефективність наукової діяльності, в тому числі з ви-
вчення процесів адаптації промислових підприємств, за-
безпечується методологією. Проведені кабінетні дослі-
дження щодо визначення дефініції поняття «методологія» 
дозволили стверджувати, що серед науковців відсутня по-
годжена думка щодо сутності цього філософського понят-
тя [28–33].

За визначенням, що наведене у [28, с. 315], «методо-
логия – совокупность методов, применяемых в какой-либо 
науке». Методологія – вчення про метод діяльності як 
такий, включає принципи, методи діяльності і знання, що 
відображає їх [30]. Методологія – це систематизована су-
купність підходів, способів, методів, прийомів і процедур, 
що застосовуються в процесі наукового пізнання та прак-
тичної діяльності для досягнення наперед визначеної мети 
[31]. Методологія – це сукупність прийомів дослідження, 
що застосовуються в певній науці; вчення про методи піз-
нання та перетворення дійсності [32]. Відповідно до [33] 
методологією називають вчення про систему прийомів, 
способів і правил проведення наукового дослідження. Вва-
жається, що методологія складається із таких важливих 
компонентів, як: характеристика діяльності (принципи, 
особливості, умови, норми діяльності); логічна структура 
діяльності (об’єкт, суб’єкт, предмет, форми, методи, резуль-
тат діяльності); структура діяльності за часом (фази, стадії, 
етапи діяльності).

У роботі науковця Ю. П. Сурміна [29, с. 23–25] наве-
дені «можливі варіанти структурного розуміння методоло-
гії у сучасній науці». Серед них має сенс звернути увагу на 
таке визначення: «Методологія являє собою систему, яка 
включає в себе принципи, категорії, теорії, парадигми і ме-
тоди, які мають специфічне цільове призначення, пов’язане 
з реалізацією діяльності. Це спосіб діяльності, спосіб ор-
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ганізації системи». Такий підхід заслуговує на увагу саме 
тому, що «...він інтегрує всі основні складові методології». 

Оскільки відповідно до зазначеної вище мети 
об’єктом дослідження виступає процес формування тео-
ретико-методологічної платформи, то саме тому розкрит-
тя теми роботи базується на визначенні методології, що ін-
тегрує її основні складові, пов’язані із реалізацією процесу 
адаптації промислових підприємств до викликів внутріш-
ніх і зовнішніх ринків збуту продукції, до нестабільності, 
непередбачуваності їх зовнішнього середовища.

Об’єктивною підставою визначення підходу до фор-
мування шуканої теоретико-методологічної платформи є 
розробка дерева аналізу проблем адаптації сучасних під-
приємств (рис. 1), відповідно до якого має бути визначено 

досліджуваний процес, який спрямовано на розв’язання 
трьох основних завдань: забезпечення життєдіяльності 
й подальшого сталого розвитку підприємства в довгостро-
ковій перспективі; підвищення рівня конкурентоспромож-
ності підприємства на ринках збуту; забезпечення висо-
кого рівня його інвестиційної привабливості. Досягнення 
поставленої мети можна реалізувати на основі розробки 
й впровадження організаційно-економічної системи адап-
тації підприємства [1, с. 14–15]. 

Архітектурна побудова пропонованої організаційно-
економічної системи адаптації підприємства передбачає 
виділення як основних, так і підтримуючих підсистем. 
До основних підсистем віднесено такі як маркетингова, 
організаційно-планова й інноваційна. 
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Рис. 1. Дерево аналізу проблем адаптації сучасних підприємств

Джерело: сформовано автором

Вибір основних підсистем умотивовано таким:  
а) успіх діяльності сучасного підприємства залежить 
від маркетингу та нововведень, що потребує інвестицій;  
б) планування є безперервним процесом використання но-
вих шляхів і способів удосконалення функціонування під-
приємства за рахунок виявлених можливостей, умов і чин-
ників зовнішнього середовища; в) необхідно організувати 
процес досягнення запланованих цілей і завдань адаптації 
підприємства.

До складу підтримуючих підсистем віднесено такі: 
інформаційна, економічна, логістична, фінансова, ін-
вестиційна, соціально-психологічна, екологічна. Отже, 
враховуючи вищевикладене, пропонується теоретико-
методологічна платформа дослідження процесу адаптації 
підприємств до змін зовнішнього середовища у вигляді, зо-
браженому на рис. 2.

Пошук шляхів забезпечення економічного зростан-
ня підприємств промисловості у складних сучасних умо-
вах господарювання, які характеризуються нестабільністю, 
мінливістю, непередбачуваністю впливу факторів зовніш-
нього середовища, обумовив теоретичне обґрунтування 
необхідності організаційно-економічного забезпечення 
процесу адаптації суб’єктів ринкових відносин. 

Управління процесом адаптації підприємства реалі-
зується через управління конкурентоспроможністю й ін-
вестиційною привабливістю, що потребувало формалізації 
загального критерію – показника адаптивності у вигляді най-
більш прийнятної степеневої функції [1, c. 16]. Відповідно 
до запропонованої моделі управління за відхиленням 
фактичних значень параметрів вектора адаптивності від 
оптимальних, заданих в адаптаційному просторі, виникає 
можливість оцінити спрямованість стратегічного розвитку 
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Рис. 2. Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища 

Джерело: сформовано автором

Підходи до вивчення
кібернетичний, макро- і мікропідхід, системний, маркетинговий, неформальний, дескриптивний, функціональний, 

нормативний, формалізований, програмно-цільовий, статистичний

Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього 
середовища

Категорії
система, адаптація, структура, процес, модель, ієрархія, критерій оптимальності, конкурентоспроможність, 

інвестиція

Теорії
функціональної системології, економіки, оптимального планування, пізнання, систем, розвитку, адаптації, 

ефективності, інвестицій

Моделі
оптимізаційні, аналітичні, економіко-математичні,  дескриптивні, формалізовані, статистичні, параметричні

Закони
діалектики, суспільства, ринку, економіки, синергії

Принципи
науковості, системності, цілісності, розвитку, ефективності, маркетингу, пропорційності й оптимальності частин 

системи, адаптації, експериментального вивчення процесу адаптації, контролю і перевірки виконання, 
відповідальності за результати діяльності, ієрархічності

Наукові методи
системний аналіз і синтез, оптимальне програмування, експертні оцінки, коефіцієнтний аналіз, МАІ, теоретичні 

узагальнення і порівняння, структурно-логічний та якісний аналіз, логічне моделювання і конструювання, 
графічний, економіко-математичне моделювання, спостереження, графоаналітичний 

Базові поняття
адаптація; підприємство; конкурентоспроможність; зовнішнє середовище; критерій адаптації; вид, форма, тип 
адаптації; адаптивна зона; організаційно-економічна система адаптації; підсистема адаптації; модель адаптації 

підприємств, порівняти їх стратегічні позиції, розглянути 
пріоритетність конкуруючих суб’єктів ринку, намітити для 
них напрями коригування корпоративних, конкурентних 
(бізнес-стратегій) та функціональних стратегій адаптації. 
Переваги запропонованої стратегічної моделі полягають 
у тому, що її застосування дозволяє оцінити правильність 
обраного курсу функціонування підприємства, скорочує 

час реалізації адаптаційних заходів, сприяє прийняттю 
обґрунтованих рішень у сфері управління адаптацією.

Висновки. Сучасні умови розвитку ринку формують 
для підприємств промисловості середовище, яке харак-
теризується високим ступенем невизначеності та висо-
ким рівнем конкуренції. Це вимагає від кожного підпри-
ємства здатності підтримувати конкурентне положення 
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на ринках збуту у довгостроковому періоді, що можливо 
за умови своєчасного забезпечення його адаптації. Отри-
мані результати роботи є теоретико-методологічним під-
ґрунтям проведення подальших досліджень проблематики 
організаційно-економічного забезпечення адаптації ві-
тчизняних підприємств промисловості до невизначеності 
середовища та сучасних викликів зовнішніх і внутрішніх 
ринків збуту конкурентоспроможної продукції.
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