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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Адаптивний механізм є складовою части�

ною системи управління підприємством його
ресурсами, що забезпечує цілеспрямований
вплив на фактори, від стану яких залежить ре�
зультативність діяльності підприємства. Під
адаптивним механізмом варто розуміти цілісну
систему взаємозалежних між собою технічних,
технологічних, економічних важелів, організа�
ційно�розпорядницьких і соціально�психоло�
гічних методів у поєднанні із системою моти�
вації і відповідальності, що координують
діяльність підприємства в нестабільному сере�
довищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Науково�практичний феномен адаптації
має досить широкий ареал наукового та мето�
дичного застосування, який розкрито у науко�
вих працях Маліка М.Й., Митяй О.В., Гришо�
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вой І.Ю., Данька Ю.І., Стояновой�Коваль С.С.,
Карабанова О.В., Шабатури Т.C., Маргасовой В.Г.,
Панюк Т.П., Наумова О.Б., Шестаковськой Т.Л,
Язлюка Б.О. [1—6]. Разом з тим досить гостро
відчувається дефіцит наукових досліджень у
сфері вивчення економічної сутності адаптації
в розрізі управлінського апарату підприєм�
ницьких структур різних секторальних належ�
ностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Узагальнити теоретико�методичних аспек�

тів адаптивних моделей управління суб'єктами
аграрної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зарубіжні наукові дослідження адаптивних
моделей переконливо доводять, що їх основу
складає сукупність змінних параметрів, які ха�
рактеризують зовнішнє середовище й спонука�
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ють до параметричних або структурних змін
об'єкта управління. Адаптивні моделі та їх па�
раметри, запропоновані зарубіжними фахівця�
ми, представлено в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, зарубіжні фахівці при
побудові адаптивної моделі управління в пере�
важній більшості концентрують увагу на вироб�
ничій адаптації, тобто своєчасному реагуванні
підприємства на зміни кон'юнктури ринку. Заз�
начені в таблиці моделі охоплюють лише окремі
напрями, які характеризують міру адаптації
управління підприємством до умов середови�
ща його функціонування.

Аналіз останніх наукових праць свідчить
про існування не тільки теоретичних підходів
щодо моделювання адаптивної поведінки
об'єкта управління а й цілу низку формалізо�
ваних пояснень феномену "адаптивна модель
управління" [5]. Автор розглядає адаптивне
управління через призму фінансового менедж�
менту. Зокрема для аналізу загальних перспек�
тив адаптивного управління підприємства дос�
лідник пропонує використовувати категорію
операційного левериджу.

До основних чинників, що впливають на ве�
личину операційного левериджу, відносяться:
величина постійних витрат FC, величина
змінних витрат на одиницю виробу h, ціна оди�
ниці виробу c, обсяг продажу x. Пасивна адап�
тація операційного левериджу полягає в аналізі
кожного з вищенаведених чинників і обліку їх
при розрахунку його величини. Величина опе�
раційного левериджу набуває оптимального
значення, якщо при ньому найбільш повно реа�
лізуються цілі підприємства, тобто отримання
максимально можливого прибутку. Автор про�
понує позначити попит на продукцію підприє�
мства через S, виробничі потужності підприє�
мства через P. Модель оптимізації величини
операційного левериджу приймає вигляд:

Формула
( )MaxZ c h x FC  (1),

min{ , }x S P .

Реалізація цієї моделі дозволяє визначити
такий обсяг випуску продукції, при якому при�
буток підприємства буде максимальним. Таким
чином, дослідження операційного левериджу
дозволяє визначити напрямки усвідомленого
впливу на економічні характеристии підприє�
мства, а також запобігти руйнівному втручан�
ню з боку економічного середовища [4].

На нашу думку, формалізовані узагальнен�
ня моделі адаптивного управління є найбільш
зручними в економіко�математичному прогно�
зуванні управлінської поведінки суб'єктів гос�
подарювання, оскільки дозволяють змоделю�
вати внутрішні виробничо�господарські проце�
си підприємства й передбачити можливі ризи�
ки змін функціонального середовища.

Вищепроведений аналіз теоретико�мето�
дичних аспектів адаптивних моделей управ�
ління, їх параметричних характеристик та сфе�
ри практичного застосування наштовхує на
деякі узагальнені висновки:

1. Модель адаптивного управління стано�
вить єдність різновекторних параметрів. Ядром
взаємодії цих параметрів є адаптація підприє�
мства, як перманентний процес, який обумов�
лює поведінку суб'єктів підприємництва та ко�
ригує їх стратегію економічного розвитку.

2. Поняття "адаптивна модель" не тотожне
поняттю "адаптивний механізм" про що свід�
чить ряд відмінностей у функціональному при�
значенні. З управлінської точки зору, адаптив�
ний механізм є структурною складовою адап�
тивної моделі та формою її реалізації.

3. Адаптивна модель, за своєю суттю, вира�
жається через диверсифікацію методів управ�
ління, що забезпечує маневреність і гнучкість
підприємства в змінному середовищі.

4. Очевидним є те, що адаптивна модель
управління є ключовою складовою загальної
системи планування діяльності підприємства,
оскільки її параметри передбачають прогнозу�
вання змін зовнішнього середовища, які впли�
вають на поточні й перспективні плани.

Таблиця 1. Адаптивні моделі управління

Складено автором на підставі досліджень [2—4].
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 Отже, світова й вітчизняна наукова думка
приділяє значну увагу адаптивному моделю�
ванню управлінських процесів, виділяючи його
як специфічний інструмент каталізації адаптив�
ного потенціалу підприємства. Та все ж останні
дослідження наукових праць різних вчених зас�
відчують те, що з поміж потужного управлінсь�
кого інструментарію адаптивні моделі не зай�
няли належного серед аграрних підприємств.
При цьому варто підкреслити, що розробка
адаптивної моделі управління є ключовою де�
термінантою в забезпеченні ефективності
діяльності аграрних господарств і агрегованим
фактором впливу на результативність їх діяль�
ності, в залежності від раціональності вибору
параметрів моделі.

Вищепроведені дослідження дали змогу
окреслити проблемне поле формування адап�
тивної моделі управління підприємством, яке
охоплює параметри підтримки розробки, прий�
няття й реалізації управлінських рішень.

На першому етапі адаптивного управлінсь�
кого процесу ідентифікується проблема, яка
визначає його основні цілі й завдання. Визна�
чення пріоритетних завдань й відхилення дру�
горядних пропонуємо здійснювати за допомо�
гою модифікованої матриці Д. Ейзенхауера.
Для цього суб'єкту управління необхідно ви�
значити параметри моделі відповідно до кри�
теріїв терміновості та важливості. Ранги зав�
дань розподіляються так: 1 — значиме; 0 — не
значиме на даний момент. Ранжування зводить�
ся до визначення суми чисел за двома крите�
ріями.

Адекватну оцінку різновекторних аспектів
функціонального середовища доцільно прово�
дити за показниками управлінського обліку, що
характеризують певний стан в залежності від
зміни значень факторів, що визначають його
розвиток. Тому для кожного об'єкта здійс�
нюється вибір найбільш суттєвих показників, у
тому числі і нефінансових. Нефінансові показ�
ники обираються з урахуванням сформульова�
ної мети функціонування аграрного підприєм�
ства і контролюються особою, яка приймає
рішення, оцінюються суб'єктивно. До них
відносяться якісні оцінки, які спостерігаються
в динаміці і дозволяють менеджеру аналізува�
ти, наприклад, інноваційні, інвестиційні, кад�
рові, маркетингові можливості підприємства.

 З цією метою складається інформаційна
матриця, до якої включаються показники за
досліджувані періоди, встановлюються ранги
за всіма показниками для кожного періоду.

На основі адаптивного управлінського
рішення розробляється програма заходів щодо

підвищення ефективності діяльності підприєм�
ства, яка узгоджується з виконавцями і менед�
жерами відповідно до графіка роботи. Робочий
план реалізації програми доводиться до кож�
ного виконавця.

Координацію дій виконавців на всіх ділян�
ках реалізації рішення здійснює група контро�
лю. Контроль за виконанням рішення здійс�
нюється в ситуаційному центрі інструментарієм
моделі ранжування аграрних підприємств за
ступенем адаптованості системи управління.
На цьому етапі формується механізм адаптив�
ного управління підприємством.

На наш погляд, застосування запропоно�
ваної алгоритмічної моделі адаптивного
управління полегшить процес адаптації аграр�
них підприємств, оскільки сама модель не пе�
ревантажена складними розрахунками, а
грунтується на використанні достовірної об�
лікової інформації. Також у результаті реалі�
зації моделі суб'єкт управління має змогу роз�
робити програму адаптації підприємства у
відповідності до стану ідентифікованого об�
'єкта управління та обрати ефективний мето�
дичний інструментарій. Звідси випливає, що
вивчення теоретичного підгрунтя адаптивно�
го моделювання управлінських процесів було
б неповним без дослідження адаптивних ме�
тодів.

У сучасній економічній літературі адап�
тивні методи визначають як систематизова�
ну сукупність кроків, дій, які необхідно ви�
конати, для реалізації певних завдань або до�
сягнення поставленої мети на основі викори�
стання специфічних засобів. Метод управлі�
ння характеризує, перш за все, способи ціле�
направленого впливу суб'єкта управління на
об'єкт управління, з тим, щоб координувати
дії останнього у відповідності до визначено�
го порядку.

У широкому розумінні, науковці й практи�
ки до методів адаптивного управління відно�
сять [3]:

— організаційні — комплекс способів і
прийомів впливу на працівників, заснованих на
використанні організаційних відносин та на
адміністративній владі керівництва;

— соціально�психологічні — реалізація мо�
тивів соціальної та психологічної поведінки
людини під впливом чинників;

— економічні — реалізують матеріальні ін�
тереси участі людини у виробничих процесах
через використання товарно�грошових відно�
син;

— мотиваційні — види і форми спонукання
людей до праці;
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— координаційні — забезпечення безперер�

вності та ефективності перебігу всіх процесів,
що відбуваються на підприємстві;

— контролю — застосовуються під час ви�
конання функцій контролю.

Зазначені методи органічно взаємопов'я�
зані і використовуються підприємствами не
ізольовано, а комплексно. Разом з тим, мно�
жинність методів управління, їх неоднорідна
структура та різні підходи до класифікації
ускладнюють вибір тих із них, які будуть
більш ефективними при вирішенні адаптивних
завдань управління. Позитивна динаміка
кількості та різноманіття методів управлін�
ня вимагає впорядкування всієї їх сукупності
шляхом класифікації за окремими критерія�
ми.

Зважаючи на вищевказане, пропонуємо
розглянути найбільш актуальні класифікацій�
них системи методів адаптивного управління.
Ми поділяємо міркування щодо класифікації
адаптивних методів управління з точки зору
ситуативного підходу, адже адаптація як еле�
мент управлінського процесу певною мірою
обгрунтовується теоріями ситуаційного управ�
ління.

На думку авторки, методи адаптивного
стратегічного управління можна класифікува�
ти за такими ознаками [6]:

1. Конкретне призначення:
— імітаційне моделювання. Моделювання

прямого та зворотного процесів й оцінка необ�
хідних змін параметрів ситуації за власними
ресурсами;

— вибір стратегічних позицій. Аналіз від�
хилень від цілей, підприємство вибирає ту
стратегію, яка найкраще відповідає його ці�
лям;

— індустріальне планування на базі мат�
риць "продуктивність зростання виробницт�
ва і зростання імпорту�експорту". Викорис�
товується на етапах стратегічного аналізу
стану ресурсів, оцінці можливостей, а також
стратегічного планування зміни власних ре�
сурсів;

— сценарій майбутнього розвитку — вста�
новлюється логічна послідовність подій з ме�
тою показати, як може крок за кроком розгор�
татись майбутній стан об'єкта дослідження, з
урахуванням ситуації, що склалася.

2. Тип інформації, що використовується:
— ранжування стратегічних задач. Пост�

ійне спостереження за всіма тенденціями в зов�
нішньому середовищі, надання вищому керів�
ництву інформації про результати аналізу цих
тенденцій й оцінці ступеня терміновості рішень,

розподіл всіх завдань за категоріями терміно�
вості вирішення;

— "мета — потреба, база спостереження —
джерело". Використовується на етапах страте�
гічного моніторингу, аналізі зовнішнього сере�
довища та стратегічному аналізі зовнішнього
середовища для вирішення стратегічних задач.

3. Фактор часу:
— динамічний аналіз ієрархій. Математич�

ний інструмент управління складними пробле�
мами прийняття рішень, що застосовується для
стратегічного планування зміни власних ре�
сурсів, синтезу ієрархій та моделювання пря�
мого процесу;

— управління за слабкими сигналами. Будь�
які несприятливі явища або перспективи зрос�
тання можливостей виникають не раптово, а
зумовлюються появою "слабких сигналів".

4. Ступінь невизначеності:
— управління в умовах стратегічних неспо�

діванок нові проблеми слабко передбачені і
розвиваються дуже швидко, виникають прак�
тично раптово, не маючи очікуваного прогно�
зу.

Запропонована класифікація методів
сприяє швидкому реагуванню суб'єктів управ�
ління й адаптації підприємств за рахунок їх
зіставлення з цільовими орієнтирами, місією,
стратегією підприємства, використанням від�
повідно змін екзогенного середовища.

Логічним продовженням дослідження ме�
тодичного апарату адаптаційних можливостей
аграрних підприємств є методи оцінки на ос�
нові спостереження процесів у динаміці. Його
суть полягає в тому, що до уваги беруть зна�
чення певних параметрів за тривалий період
часу для оцінки динамічних змін за заздалегідь
відомими характеристиками і параметрами.
Зазвичай в їх якості можуть виступати
кількісні значення (обсяги виробництва, про�
дуктивність праці, витрати на випуск про�
дукції, показники фінансової стійкості); спец�
іальні показники підприємства (втрати часу,
завантаження устаткування, ефективність ви�
користання матеріалів, цінова еластичність,
еластичність доходів підприємства до зміни
кон'юнктури ринку).

На наш погляд, такий підхід вимагає репре�
зентивної й адекватної інформаційної складо�
вої, оскільки динаміка процесів, що лежать в
основі методу мають чітко відображати зако�
номірності діяльності підприємства. Виконан�
ня цієї умови забезпечить достовірність опера�
тивних й стратегічних планів підприємства та
їх раціонального корегування в процесі адап�
тації. Втім, такий підхід не доцільно викорис�
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товувати як основний через, оскільки підприє�
мство не завжди вчасно ідентифікує проблем�
ну площину зовнішнього середовища. Але та�
кий метод можна використовувати як допомі�
жний.

Цікавим, з наукової точки зору, є метод,
заснований на спеціальних дослідженнях. Цей
метод передбачає використання спеціальних
показників, результати взаємодії елементів
або структурних одиниць підприємства. Такі
методики створюються спеціально під певне
завдання і можуть бути використані локаль�
но для їх виконання, тобто дотримується один
із головних постулатів адаптації — ситуатив�
ний підхід.

Наведені методи адаптації не слід розгля�
дати як універсальні інструменти адаптивної
системи управління, оскільки кожен з них при�
датний для реалізації вузького кола завдань.
Тому наша прихильність спрямована в площи�
ну економіко�математичних методів, зокрема
багатофакторного кореляційного аналізу. Такі
методи оцінки адаптивної здатності підпри�
ємств відрізняються своєю уніфікованістю та
інтегральністю, адже вони здатні екстраполю�
вати різні економічні процеси підприємства як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру
одночасно.

ВИСНОВКИ
Таким чином, резюмуючи теоретичне до�

слідження моделей та методів адаптивної си�
стеми управління ми дійшли висновку, що ус�
пішна управлінська діяльність аграрних
підприємств в істотній мірі залежить від гли�
бини знання адаптації як універсальної
функції менеджменту та ефективної моделі її
реалізації. Моделі управління адаптивними
змінами можуть стимулювати розвиток
підприємства або каталізувати його економі�
чну деградацію. Окреслені варіанти залежать
від раціональності вибору методів реалізації
адаптивних управлінських рішень. Проте
адаптація як частина управлінського процесу
апріорно не сумісна з уніфікованими моделя�
ми й методами, оскільки суб'єкти підприєм�
ництва різних галузей і підгалузей характери�
зуються різними умовами економічного фун�
кціонування.
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