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У статті досліджено існуючі наукові підходи до трактування поняття «економічна 
адаптивність підприємства». Виявлено відсутність єдиного підходу до визначення цьо-
го терміну. Удосконалено визначення категорії «економічна адаптивність підприємства». 
Виділено види адаптивності підприємства в залежності від сторін його функціонування: 
виробничу, фінансову, трудову, інвестиційно-інноваційну. Кожен з видів адаптивності ха-
рактеризує здатність підприємства пристосовуватись до змін у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі в площині конкретної сторони його функціонування.
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В статье исследованы существующие научные подходы к трактовке понятия 
«экономическая адаптивность предприятия». Выявлено отсутствие единого подхода к 
определению этого термина. Усовершенствована определение категории «экономическая 
адаптивность предприятия». Выделены виды адаптивности предприятия в зависимос-
ти от сторон его функционирования: производственную, финансовую, трудовую, инвес-
тиционно-инновационную. Каждый из видов адаптивности характеризует способность 
предприятия приспосабливаться к изменениям во внутренней и внешней среде в плоско-
сти конкретной стороны его функционирования.

Ключевые слова: сущность, категория, теоретический поход, адаптивность, пред-
приятие.

The existing approaches to the definition of the category “enterprise’s economic potential” are 
analyzed in the article. The absence of the common approach to the term definition is revealed. 
The definition of “enterprise’s economic adaptability” is improved. The types of enterprise’s adapt-
ability depending on sides of the enterprise’s functioning types: productive, financial, labour, in-
vestment-innovative are pointed out. Each of the adaptability types characterizes the enterprise’s 
ability to adapt to changes in the internal and external environment from the specific side of the 
enterprise’s functioning types.

Keywords: essence, category, theoretical approach, adaptability, enterprise.

Постановка проблеми. Комерційні 
підприємства наразі змушені здійснювати 
свою діяльність в умовах жорсткої конку-
ренції та політичної і економічної кризи. 
Вплив негативних факторів зовнішнього 
середовища має місце абсолютно у всіх 
галузях народного господарства. В таких 
реаліях питання гнучкості організаційної 

структури підприємств, їх спроможності 
пристосовуватися до динамічних умов 
як внутрішнього, так і зовнішнього серед-
овища функціонування набувають осо-
бливої значущості.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження економічної катего-
рії «адаптивність» знайшли своє відо-
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браження в працях багатьох вітчизняних 
і закордонних вчених, таких як А. Бойко, 
К.О. Бояринова, О.М. Власова, Т.В. Вой-
тун, О.М. Колодіна, А.А. Кайгородцев, 
Т.В. Кондратьєва, Т.Т. Ластаєв, І.В. Мак-
симчук, З.О. Османова, В.І. Отенко, 
І.П. Отенко, О.А. Сущенко, Є.В Чижень-
кова, К.С. Чуйко, В.М. Ячменьова та ін.

Не дивлячись на широке відобра-
ження даної проблематики в наукових 
роботах, єдиного підходу до трактування 
зазначеної економічної категорії і досі не 
існує, що і обумовлює актуальність цього 
дослідження.

Метою статті є детальне дослі-
дження існуючих підходів до визначення 
категорії «економічна адаптивність під-
приємства» та поглиблення розуміння її 
сутності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. К.О. Бояринова та Т.В. Войтун 
під адаптивністю підприємства розумі-
ють «рівень його здатності і готовності 
реагувати на загрозливі зовнішні впливи 
та нівелювати їх» [1]. 

А. Бойко [2] розглядає адаптив-
ність як здатність змінювати параметри 
та функції при зовнішніх впливах для 
забезпечення самого існування системи, 
при цьому пристосовуючись до шокових 
впливів із можливою трасформацією 
негативних результатів у позитивні. Слід 
зауважити, що автор вважає адаптив-
ність однією з основних характеристик 
стійкості.

К.С. Чуйко розуміє під адаптивністю 
інтергальну властівість, що полягає в 
пристосуванні до внутрішньофірмових і 
макроекономічних змін та в багатоаспек-
тності, що виражається в економічних 
стосунках [3].

О.А. Сущенко вважає, що під адап-
тивністю слід розуміти здатність струк-
тури стратегічного потенціалу опера-
тивно реагувати на цілеспрямовані 
зміни у функціонуванні підприємства та 
можливість пристосування її окремих 
елементів до цих змін. При цьому під 
стратегічним потенціалом підприємства 
розуміється певним чином упорядко-
вана відповідно до стратегічних напрям-
ків його розвитку сукупність ресурсів та 
резервів, які дозволяють при їх комплек-
сному використанні забезпечити реалі-
зацію потенційних можливостей підпри-
ємства [4].

І.В. Максимчук розглядає адаптив-
ність у контексті дослідження будівель-
ного комплексу, розуміючи під даною 
категорією реакцію на зміну чинни-
ків зовнішнього середовища за раху-
нок перебудови стосунків і зв’язків між 
суб’єктами [5].

Ряд науковців, наприклад, О.М. Коло-
діна, З.О. Османова, І.П. Отенко, 
В.І. Отенко, В.М. Ячменьова, розгля-
дають адаптивність як властивість або 
характеристику соціально-економічних 
систем. Слід зауважити, що підприєм-
ство беззаперечно є соціально-еконо-
мічною системою. 

Відповідно до В.М. Ячменьової та 
З.О. Османової адаптивність – це харак-
теристика соціально-економічної сис-
теми, необхідна для визначення харак-
теру та ступеню структурних змін на 
мезорівні [6].

В.І. Отенко, О.М. Колодіна визначають 
економічну адаптивність підприємства як 
його здатність реагувати на мінливість 
умов функціонування та розвитку і забез-
печувати пристосованість у процесах 
з метою досягнення такого фінансово-
економічного стану, що дозволяє збе-
регти економічну безпеку підприємства. 
Науковці наполягають на пріоритетності 
адаптивності перед іншими властивос-
тями, оскільки вона відображає сутність 
базових процесів господарювання, охо-
плюючи майже всі життєво важливі для 
розвитку підприємства процеси, і, крім 
того, є засобом сприйняття і відобра-
ження інформації. Тому, як наслідок, якщо 
процеси адаптації підприємства здійсню-
ються ефективно, наголошують науковці, 
то підприємство розвивається, якщо ні – 
є тенденція до погіршення показників 
фінансово-економічного стану. Іншими 
словами економічна адаптивність підпри-
ємства є здатністю передбачити і зреагу-
вати на мінливість середовища шляхом 
здійснення змін, зберігаючи при цьому 
ефективність господарювання [7; 8].

І.П. Отенко вважає, що адаптивність 
окреслює ступінь пристосування до змін 
у зовнішньому та внутрішньому серед-
овищі підприємства і є інтегральною 
характеристика економічної системи, 
яка поєднує такі ознаки як гнучкість, 
мобільність, маневреність та інші, що 
забезпечує «легкість» перегрупування 
між елементами системи без будь-яких 
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корінних змін в її структурі, відображає 
готовність системи управління підприєм-
ства функціонувати в умовах нестабіль-
ного зовнішнього середовища та визна-
чається спроможністю управлінського 
персоналу використовувати нестан-
дартні рішення на основі глибокого розу-
міння та передбачення тенденцій змін у 
зовнішньому середовищі [9].

О.М. Власова розглядає економічну 
адаптивність підприємства з позицій 
економічної раціональності поведінки 
суб'єктів господарювання як здатність 
підприємства до реалізації змін (про-
активних та реактивних) у діяльності 
шляхом врахування цільових орієнтирів 
та забезпечення фінансово-економіч-
ної стійкості, ефективності й гнучкості 
виробничих процесів, компетентності 
управління, що дає змогу ідентифікувати 
і виокремити здатності підприємства до 
проактивних й реактивних змін [10].

Т.В. Кондратьєва підходи до розу-
міння адаптивності економічної пове-
дінки фірми об'єднує в чотири групи, при 
цьому адаптивність трактується як [11]:

• процес пристосування системи до 
змін зовнішніх умов, з метою забезпе-
чення найбільш ефективного режиму її 
функціонування;

• результат – новий стан фірми, 
одержаний в результаті проведення 
комплексу заходів щодо перебудови 
внутрішніх процесів під впливом фак-
торів зовнішнього й/або внутрішнього 
середовища;

• властивість – здатність фірми реа-
гувати на зміну ринкових умов з метою 
одержання сприятливих наслідків для 
діяльності;

• ресурс – запас стійкості фірми при 
проходженні періодів нестабільності та 
поглинання впливів без значних змін 
структури чи її руйнування.

З нашої точки зору «процес пристосу-
вання системи до змін зовнішніх умов, з 
метою забезпечення найбільш ефектив-
ного режиму її функціонування» є більш 
доречним визначенням для категорії 
«адаптація», що підтверджується трак-
туванням цього поняття в роботах таких 
науковців, як А.А. Кайгородцев, Т.Т. Лас-
таєв, З.О. Османова, Є.В Чиженькова, 
В.М. Ячменьова [6, с. 12-14].

Адаптація – процес, необхідний для 
забезпечення ефективного функціону-

вання соціально- економічної системи і 
її елементів в нових умовах [6].

Адаптація – це процес пристосування 
системи до нових умов існування або 
діяльності [12].

Адаптація – процес пристосування 
параметрів господарюючих суб’єктів 
до невизначених умов навколишнього 
середовища, що забезпечує підвищення 
ефективності їх функціонування впро-
довж усього життєвого циклу [13].

Адаптація – це процес цілеспрямованої 
зміни параметрів, структур і властивостей 
системи у відповідь на зміни у відповідь 
на дії зовнішніх і внутрішніх чинників для 
забезпечення ефективного функціону-
вання системи і її елементів [14].

Крім того, «новий стан фірми, одержа-
ний в результаті проведення комплексу 
заходів щодо перебудови внутрішніх 
процесів під впливом факторів зовніш-
нього й/або внутрішнього середовища», 
на нашу думку, є результатом, наслідком 
«адаптації» і не може вважатися «адап-
тивністю».

А «запас стійкості фірми при прохо-
дженні періодів нестабільності та погли-
нання впливів без значних змін структури 
чи її руйнування» скоріше є кількісним 
вираженням «стійкості», ніж «ресурсом» 
і теж є не зовсім доречним при тракту-
ванні категорія «адаптивність». 

Тож, з нашої точки зору, найбільш 
доречним буде трактувати адаптивність 
як «здатність, спроможність» або з точки 
зору економічної системи як «її характе-
ристику, властивість».

Таким чином, проаналізувавши різ-
номанітні трактування категорії «адап-
тивність», пропонуємо розглядати «еко-
номічну адаптивність підприємства» як 
категорію, яка характеризує його здат-
ність як відкритої системи пристосову-
ватися до змін у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі для забезпечення 
бажаної ефективності діяльності.

З метою поглибленого розуміння 
категорії пропонуємо виділити види 
адаптивності підприємства в залежності 
від сторін його функціонування.

Так розглянемо наступні основні сто-
рони функціонування підприємства:

• виробнича;
• фінансова;
• трудова;
• інвестиційно-інноваційна.
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Виробнича сторона охоплює сферу 
безпосереднього виробництва товарів, 
робіт і послуг.

Фінансова – сферу фінансової діяль-
ності підприємства.

Трудова – особливості використання 
трудових ресурсів на підприємстві.

Інвестиційно-інноваційно – сферу 
інвестиційної і інноваційної діяльності 
підприємства.

Тож кожен з видів адаптивності буде 
характеризувати здатність підприємства 
пристосовуватись до змін у внутрішньому 
і зовнішньому середовищі в площині кон-
кретної сфери його функціонування.

Таким чином, пропонуємо наступне 
розширене визначення «економічної 
адаптивності підприємства» – категорія, 
яка характеризує здатність підприємства 
як відкритої економічної системи при-
стосовуватись до змін у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі для забезпе-
чення бажаної ефективності його діяль-
ності, і включає виробничу, фінансову, 
трудову та інвестиційно-інноваційну 
адаптивності.

Висновки з проведеного дослі-
дження. З огляду на вищезазначене 
можна зробити наступні висновки:

1) вивченню поняття «адаптивність» 
присвячений ряд наукових робіт вітчиз-
няних і зарубіжних вчених. Здебільшого 
ця категорія розглядається у площині 
тематики конкретних досліджень і єди-
ного підходу до її тлумачення і досі не 
існує;

2) необхідно розмежовувати поняття 
«адаптація» і «адаптивність», при трак-
туванні першого ключовим словом 
можна вважати «процес», другого – 
«здатність» або «спроможність» ;

3) запропоновано трактування кате-
горії «економічна адаптивність підпри-
ємства», яка, на відміну від існуючих, 
включає наступні види в залежності від 
сторін функціонування підприємства: 
виробничу, фінансову, трудову, інвести-
ційно-інноваційну. Кожен з видів адап-
тивності характеризує здатність під-
приємства пристосовуватись до змін у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі 
в площині конкретної сторони його функ-
ціонування.

Подальші дослідження повинні бути 
направлені на вивчення факторів, що 
впливають на економічну адаптивність 
підприємства, і формування методики її 
аналізу та оцінки.
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