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УДК 338.45 

Магомедов Муса 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ 

Визначено сутність системи адаптивного управління 

діяльністю промислових підприємств.  Встановлено її структуру, що 

складається з двох частин – теоретико-методологічної та механізмів її 

функціонування. Перша охоплює два напрями – понятійно-

категоріальний апарат системи адаптивного управління та 

методологічні засади цього управління, які конкретизують принципи, 

функції, цілі, завдання, предмет, об’єкт, методи, прийоми та 

інструменти адаптивного управління.  До складу механізмів 

функціонування даної системи управління віднесено інформаційно-

аналітичний, техніко-технологічний, організаційно-економічний та 

адміністративно-правовий механізм. Зазначено, що кожний механізм 

має відповідне забезпечення. Запропонований підхід до формування 

системи адаптивного управління діяльністю промислових підприємств 

на відміну від існуючих підходів дозволяє розробляти науково 

обґрунтовані заходи покращення управління конкретним 

підприємством в умовах нестабільного середовища.   

Ключові слова: система адаптивного управління, принципи, 

функції, об’єкт управління, предмет управління, методи, інструменти, 

механізм адаптивного управління 

 

Магомедов Муса 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

Определена сущность системы адаптивного управления 

деятельностью промышленных предприятий. Установлено ее 

структуру, состоящую из двух частей - теоретико-методологической и 

механизмов ее функционирования. Первая охватывает два 

направления - понятийно-категориальный аппарат системы 

адаптивного управления и методологические основы этого 

управления, конкретизирующих принципы, функции, цели, задачи, 

предмет, объект, методы, приемы и инструменты адаптивного 

управления. В состав механизмов функционирования данной системы 

управления отнесено информационно-аналитический, технико-

технологический, организационно-экономический и административно- 
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правовой механизм. Отмечено, что каждый механизм имеет 

соответствующее обеспечение. Предложенный подход к 

формированию системы адаптивного управления деятельностью 

промышленных предприятий в отличие от существующих подходов 

позволяет разрабатывать научно обоснованные меры улучшения 

управления конкретным предприятием в условиях нестабильной 

среды. 

Ключевые слова: система адаптивного управления, принципы, 

функции, объект управления, предмет управления, методы, 

инструменты, механизм адаптивного управления 

 

Magomedov Musa 

ADAPTIVE MANAGEMENT SYSTEM AND ELEMENTS 

The essence of the adaptive management of enterprises. It 

established a structure consisting of two parts - theoretical and 

methodological and mechanisms of its functioning. The first covers two 

areas - concepts and categories of the adaptive control system and 

methodological principles of governance, which specify the principles, 

functions, goals, objectives, subject, object, methods, techniques and tools 

for adaptive management. The structure of the mechanisms of management 

include information-analytical, technical, technological, organizational, 

economic, administrative and legal mechanism. It is noted that each has the 

appropriate security mechanism. The approach to forming a system of 

adaptive management of industrial enterprises in contrast to existing 

approaches allows us to develop evidence-based measures to improve the 

management of specific enterprise in an unstable environment. 

Keywords: adaptive control system, the principles, functions, object 

management, object management, methods, tools, mechanisms of adaptive 

management 

 

Поставнока проблеми. Економіка України знаходиться на 

порозі переходу від глибокої кризи до поступового її відродження. 

Однак, її сучасний стан є кризовим, особливо для промисловості. Так, 

якщо у 2010 -2011 роках спостерігалося збільшення обсягів 

промислового виробництва, то починаючі з 2012 року їх зниження 

відбулося на 0,5%, у 2013 році – на  4,3%, а в 2014 році – на 10,1%. 

Протягом січня – червня 2015 року обсяг промислового виробництва 
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зменшився на 14,3% [1]. Отже, існує негайна потреба у розробці 

теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо 

підвищення рівня виробництва та реалізації продукції промислових 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні та 

вітчизняні вчені такі, як: Бекмуратов Р. Д.[2], Головань О.В [3], 

Дорофеєва В.В.[4], Зайцев М.Л.[5], Табачнікова  О.В.[6],   

 

Тихомирова О.Г.[7],  Харитонова А.В.[8],  Ефендиєв Б.А.[9] та ін., у 

своїх працях розглядали сутність та призначення поняття «система 

адаптивного управління», але єдиного погляду не було одержано.  

Проведений автором статті  аналіз показав, що майже усі 

автори під системою адаптивного управління розуміють систему 

управління, що має можливість та умови, пристосовуватися до змін у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємств. Але зазначені 

автори цей термін тлумачать по-різному – система адаптивного 

менеджменту[4,с.2], самоорганізована система [7,с.495], система 

автоматичного управління, система, що пристосовується до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища[3,с.4;5; 6, с.1; 8; 9, с.21;] 

тощо. 

У результаті такого тлумачення в економічній літературі 

остається  невизначеними призначення, структура та елементи цієї 

системи управління. 

Ціллю статті є уточнення поняття «система адаптивного 

управління» по відношенню до діяльності промислових підприємств та 

встановлення її елементів, структури тощо. 

Основний матеріал дослідження. Автором статті поняття 

«адаптивна система управління» визначено як саморегулююча, само 

організована система, що має теоретичну основу та практичну 

можливість пристосовуватися до змін конкурентного, зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємств через відповідні механізми 

реалізації адаптивного управління. 

Аналіз концептуальних підходів до структури системи 

адаптивного управління показав, що усі підходи недостатньо повно 

характеризують складові елементи цієї системи управління. Так, у 

А.В.Харитонової виділяються окремі складові методології, але вони не 

розглядають методів, функцій, прийомів, способів та інструментів[8]. 

У Г.В.Бушмелевої ці елементи згруповані таким чином, як: цілі та 

http://old.creativeconomy.ru/authors/5096/
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задачі; закони та принципи; методи та функції; технологія і практика 

управління[10, с.187]. Такий підхід є більш повним, але доцільно цю 

частину системи адаптивного управління визначити як теоретико-

методологічну, оскільки не існує чітко визначених понять щодо 

адаптації, адаптаційного управління, системи адаптаційного 

управління. Окрім цього, необхідно уточнити складові методології 

(цілі та задачі; принципи та функції; методи та способи;  

 

інструменти та прийоми управління) та відповідно з цим сформувати 

цю частину системи адаптивного управління. На рисунку 1 

представлена запропонована автором статті власна структура системи 

адаптивного управління. 

Отже, автором статті розроблено структуру системи 

адаптивного управління, яка на відміну від існуючих, складається з 

двох частин – теоретико-методологічної та механізмів 

функціонування. Перша частина  поділяється на понятійно-

категоріальний апарат та методологічні засади управління (цілі та 

завдання; об’єкт та предмет управління; принципи та функції; методи, 

прийоми та інструменти адаптивного управління). Друга частина 

складається з механізмів адаптивного управління, за допомогою яких 

реалізуються методологічні основи цього управління, здійснюється 

погашення негативного впливу з боку факторів конкурентного, 

зовнішнього та внутрішнього середовища, досягаються поставлені 

результати діяльності підприємств та вирішуються усі суперечності, 

що виникають у процесі  функціонування. Ці механізми розподілено 

на:  

1.Інформаційно-аналітичний механізм – механізм, за 

допомогою якого проводиться оцінювання впливу факторів 

конкурентного, зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 

вирішуються проблеми техніко-технологічного, організаційно-

економічного та адміністративно-правового характеру. Цей механізм 

охоплює утворення та використання інформаційних баз, програмних 

продуктів та математичних моделей для розробки та прийняття 

управлінських рішень.  

2.Техніко-технологічний механізм – механізм, за допомогою 

якого здійснюються розробка та прийняття рішень, які стосуються 

удосконалення технічного та технологічного рівня діяльності 

промислового підприємства.  
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3. Організаційно-економічний механізм складається з двох 

частин – організаційної та економічної. Перша вирішує проблеми, що 

пов’язані з покращенням організації виробничо-господарської 

діяльності промислових підприємств (ресурсне забезпечення, 

організація ефективного процесу виробництва та реалізації продукції 

чи послуг в умовах нестабільного конкурентного, зовнішнього та 

внутрішнього середовища та ін.). Друга – вирішує проблеми  

 

фінансового та інвестиційного характеру. До них можна віднести: 

грошове забезпечення виробничої (оперативної), фінансової та 

інвестиційної діяльності промислових підприємств, пошук резервів 

підвищення доходів та зниження витрат в умовах нестабільного 

середовища. 

 Система адаптивного 

управління промислового 

підприємства 

Теоретико-методологічна 

частина 

Механізми функціонування 

системи адаптивного 

управління 
Понятійно-

категоріальний апарат 

системи управління 

Методологічні засади 

управління 

Цілі за завдання 

адаптивного 

управління 

Принципи та 

функції 

адаптивного 

управління 

Об’єкт та предмет 

управління 

Методи, прийоми 

та інструменти  

Інформаційно-

аналітичний 

механізм 

Техніко-

технологічний 

механізм 

Організаційно-

правовий 

механізм 

Адміністративно-

правовий 

механізм 

Відповідне забезпечення до 

кожного з механізмів 

 
Рис. 1. Структура системи адаптивного управління 

промисловим підприємством 
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4.Адміністративно-правовий механізм – це механізм, за 

допомогою якого здійснюється правове та адміністративне 

(управлінське) регулювання діяльності промислових підприємств з 

метою їх адаптації до змін у середовищі. Він базується на нормативно-

законодавчих актах, на яких будуються фінансово-господарська 

діяльність промислових підприємств в Україні, а також на 

адміністративно-розпорядчих актах, приказах та ін., що використовує 

управлінський персонал. 

Кожний з механізмів має відповідне забезпечення.  

А.В.Харитонова наголошує на правовому, фінансовому та 

інформаційному забезпеченні [8]. В.В.Лесник  підкреслює, що 

функціонування економічного механизму адаптації базується на 

використанні можливостей архитектурних систем управління до змін в 

умовах розробки система адаптивного обліку (фінансового, 

податкового, управлінського, стратегічного, сітуаційного, соціального, 

мережевого) на базі інформаційного підходу до розмірності обліку, 

адаптивної еволюції структурированих планів рахунків, еволюційно-

адаптованої балансової теорії та інструментів адаптивного 

інжинірингу [11]. О.В.Головань зазначає, що в основі концепції 

організації адаптивної системи управління виробничим підприємством 

знаходиться ресурсний потенціал та інформаційне забезпечення щодо 

вияву зовнішніх, внутрішніх проблем, оцінки можливостей адаптації 

системи управління, а також методи розв’язання оптимізаційних задач 

[3,с.6].  

На погляд автора статті, під забезпеченням доцільно розуміти 

закони, нормативно-правові акти, методи, економіко-математичні 

моделі, конкретні програмні продукти, управлінські прийоми, тощо. 

Висновки. Запропонований у даній статті підхід дозволяє чітко 

побудувати відповідну систему управління, яка буде швидко та якісно  

реагувати на зміни у конкурентному, зовнішньому та внутрішньому 

середовищі промислових підприємств. У подальшому дослідженні 

доцільно визначити схему взаємодії усіх механізмів адаптивного 

управління з метою формування їх методичного забезпечення. 
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Маловичко Світлана  

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

На підставі аналізу методологічних позицій в сьогочасній 

науковій думці відносно сутності та змісту економічних відносин 

виявити форми прояву нової економіки як основного фактору розвитку 

електронної торгівлі. У процесі дослідження використано: методи 

теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для 

уточнення змісту поняття «нової економіки»), методи графічної 

візуалізації (для представлення даних), групування. На підставі 

проведеного дослідження згруповано інваріанті форми прояву нової 

економіки. Визначено, що саме термін «інформаційна економіка» є 

найбільш універсальним поняттям, всеосяжним, різноманітним за 

конфігураціями прояву, полікультурним за суттю. Розглянуті існуючи 

підходи до вивчення  інформаційної економіки. Визначені інваріанті 

форми прояву нової економіки. На основі аналізу існуючих підходів до 

вивчення  інформаційної економіки запропоновано здійснювати 

дослідження електронної торгівлі, спираючись на діалектичний 

взаємозв`язок технократичного та гуманітарного  підходів. 

Особливості трансформації споживання («ендемічні», «темпоральні») 

доповнені «рушійними». Отримані результати спрямовані на 

оптимізацію управління електронною торгівлею підприємств. 

 


