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Цілями статті є: дослідження визначення понять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/«розвиток»»; проведення аналізу даних по-
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властивість, реакція, здатність, характеристика й умова, процес пристосування до змін. Поняття «адаптивність», по суті, прирівнюється 
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Сучасні соціально-економічні відносини харак-
теризуються прискоренням ринкових змін, 
які потребують відповідних вимог до біль-

шості суб’єктів господарювання, а саме: підприємств, 
організацій і установ різних галузей, форм власності, 
організаційно-правових форм і розмірів. Це резуль-
тат загострення геополітичних, соціально-еконо-
мічних та інших видів ризику, зміни технологічних 
укладів і т. ін. Варіативність процесів зовнішнього 
середовища підвищує рівень невизначеності та спри-
яє виникненню загроз різної природи та характеру. 
Для більшості суб’єктів господарювання ці процеси є 
досить складними, багато з них виявилися не в змозі 
протистояти негативному впливу зовнішнього серед-
овища. Так, наприклад, значний вплив на діяльність 
підприємств малого та середнього бізнесу справила 
пандемія COVID-19, що стало причиною порушен-
ня рівноваги внутрішнього середовища багатьох 
суб’єктів господарювання. 

За таких умов виживання стабільне функціо-
нування та подальший розвиток багатьох суб’єктів 
господарювання визначається їх здатністю правиль-
но оцінювати зміни зовнішнього середовища, що 
відбуваються, відслідковувати можливі відхилення, 
своєчасно реагувати та пристосовуватися відповід-
но до змін зовнішнього середовища та їх наслідків, 
що виникають у внутрішньому середовищі підпри-
ємства. Перераховані явища та процеси пов’язані з 
такими економічними поняттями, як адаптивність, 
адаптація, стійкість і розвиток, дослідження яких у 
сучасних умовах є досить актуальним.

Питання адаптації вивчалися вітчизняними та 
зарубіжними вченими. Серед них: І. Морочковська, 
О. Пастухова, Г. Ханаліев, А. Максимович, К. Чуйко, 
Є. Чиженькова, В. Казначєєв, В. Стасюк, М. Будник, 
Й. Шумпетер, Р. Нельсон, Р. Акофф, Т. Веблен та інші. 
Роботи цих авторів пов’язані з різними об’єктами 
дослідження – адаптивність та адаптація вивчалися 
на рівні економіки держави, регіону, діяльності під-
приємства та навіть окремих процесів внутрішнього 
середовища підприємства (адаптивність і адаптація 
системи управління діяльністю підприємства, кадро-
вого потенціалу підприємства тощо). Поняття «адап-
тивність» і «адаптація» тісно взаємопов’язані між со-
бою, що підтверджується дослідженнями вітчизня-
них і зарубіжних учених, які ці поняття розглядають 
у контексті один одного. Такий взаємозв’язок став 
причиною виникнення неточностей у трактуванні 
понять «адаптивність» і «адаптація» та їх ототожнен-
ня один з одним. 

Поняття «стійкість розвитку підприємства» 
досліджувалося такими вченими-економістами, як:  
С. Ожегов, С. Дятлов, М. Тодаро, Н. Кучерова, О. Зет-
кіна, Н. Псарева, Н. Кульбака, В. Баутин, А. Черникова, 
А. Акимов. Але історія розвитку світової економіки 
показує, що фінансові та господарські кризи настають 
майже завжди раптово, застигаючи зненацька уряд, 

малий, середній і великий бізнес. З необхідністю пошу-
ку та застосування нових методів управління в умовах 
кризи сьогодні зіштовхнулася практично кожна ком-
панія світу. Необхідно знайти адекватне й ефективне 
рішення, яке дозволить різко знизити витрати та ймо-
вірність банкрутства, при цьому зберегти умови для 
швидкого відновлення в посткризовий період.

Мета статті – дослідити визначення по-
нять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/ 
«розвиток»»; провести аналіз даних понять; виділи-
ти ключові слова, що розкривають сутність понять 
«адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/ «розвиток»; 
установити зв’язок між ними в контексті управління ді-
яльністю підприємства в умовах невизначеності. 

У формуванні своєї сутності поняття «адаптація» 
пройшло певний розвиток. Від самого початку 
адаптацію розуміли як ступінь залучення під-

приємств у ринкові форми господарювання [10; 11]. 
Формування цього підходу пояснювалося початком 
розвитку в державі ринкової економіки. У зв’язку з 
цим адаптація характеризувалася зміною форм влас-
ності, освоєнням нових ринків збуту, виробництвом 
конкурентоспроможної продукції, оптимізацією кіль-
кості персоналу, прагненням до максимізації прибут-
ку тощо. Але з часом таке розуміння адаптації втрати-
ло свою актуальність, тому що підприємства вже були 
залучені в ринкову систему господарювання.

Відповідно до наступного підходу адаптація 
стала розумітися як «виживання» [10; 12]. Таке розу-
міння пояснюється зміною ролі держави в господар-
ській діяльності підприємств. У зв’язку з тим, що дер-
жава вже не була головним інвестором і споживачем 
продукції, стався різкий спад виробництва. Це змуси-
ло підприємства забути про розвиток і зосередитися 
на збереженні своїх позицій і на виживанні. Однак 
також, як і залучення підприємств у ринкові форми 
господарювання, так і період виживання підприємств 
були тимчасовими процесами. Тому і це розуміння 
адаптації згодом стало неактуальним. 

Адаптація в рамках ще одного підходу носить за-
гальний характер і розуміється як ступінь освоєння 
нових способів господарсько-фінансової діяльності під-
приємства в нових умовах зовнішнього середовища [10]. 

У межах системного підходу адаптація розгля-
дається як певним чином упорядкована система змін, 
внесених у внутрішні системи діяльності підприєм-
ства, розробка та реалізація яких забезпечує ефектив-
ність діяльності підприємства в нових умовах [10; 13]. 
Система адаптації розглядається як сукупність змін, 
що вносяться до стратегії розвитку підприємства та 
в його взаємопов’язані між собою внутрішні систе-
ми з метою забезпечення відповідності стратегії під-
приємства та стану його внутрішніх систем стану зо-
внішнього середовища. Дослідження в цих напрямках 
проводилися такими вченими, як Л. фон Берталанфі,  
А. Богданов, А. Берг, Р. Джонсон, Дж. Ван Гіг.
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Для більш чіткого розуміння сутності по-
нять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/ 
«розвиток» автором був застосований метод морфо-
логічного аналізу та проведено морфологічну класи-
фікацію даних понять (табл. 1, табл. 2).

Здатність підприємства до адаптації проявля-
ється через адаптивність його діяльності. Як і по-
няття «адаптація», термін «адаптивність» набув по-
пулярності в різних сферах науки, в кожній з яких 
розглядається з різних наукових точок зору. У науко-

Таблиця 1

Морфологічна класифікація сутності понять «адаптація»/«адаптивність»

Поняття Ключове слово Визначення в межах 
ключового слова Конкретизація поняття Автор(-и) / Джерело

1 2 3 4 5

Адаптація

Механізм

Функціонування

здатність особи (групи) 
успішно функціонувати  
в умовах динамічного  
соціального оточення

Г. І. Ханалієв [3]

Економічне та соціаль-
не регулювання

дозволяє системі зберігати 
(змінювати) спрямування та 
темп розвитку незалежно 
від зовнішніх факторів

Г. І. Ханалієв [3]

Зсув Функції, форми  
(структури)

щодо існування в певній 
сфері

Encyclopedia 
Americana [10]

Процес

Зміни

параметрів, структур  
і властивостей системи  
у відповідь на дії зовнішніх 
і внутрішніх факторів

Т. Т. Ластаєв,  
А. А. Кайгородцев 
[11]

діяльності підприємства
А. В. Козаченко,  
В. П. Пономарьов,  
О. М. Ляшенко [9]

Пристосування

параметрів господарюючих 
суб’єктів до невизначених 
умов навколишнього се-
редовища

Є. В. Чиженькова [6]

до умов місця існування, які 
все більшою мірою ство-
рює людина в результаті 
перетворення природи

В. П. Казначєєв,  
В. П. Лозовой [7] 

організаційно економічних 
і соціально-економічних 
відносин

І. А. Питайкіна [12]

системи до нових умов іс-
нування або діяльності В. М. Ячменьова [13]

Пристосування
Економічних систем  
і їх окремих суб’єктів, 
робітників

до постійно змінюваних 
умов довкілля праці, обмі-
ну, життя

Б. А. Райзберг,  
Л. Ш. Лозовский,  
О. Б. Стародубцева 
[14] 

Здібність Виявляти цілеспрямовану поведінку В. І. Данилов-Даніл’ян 
[15]

Якісні ознаки Забезпечення виживання та видозміни О. О. Пастухова [2]

Адаптивність

Властивість
Пристосування до внутрішньофірмових  

і макроекономічних змін К. С. Чуйко [5]

Цілеспрямована зміна параметрів, структури  
і функцій системи А. А. Мадих [16]

Реакція На зміни

факторів зовнішнього  
середовища за рахунок 
перебудови зв’язків і від-
носин між суб’єктами

І. В. Максимчук [17]
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4 5

Здібність

Пристосовуватися

до поточних змін навко-
лишнього середовища, 
перебудовувати елементи 
та взаємозв’язки між ними 
відповідно до трансфор-
мації зовнішнього серед-
овища та внутрішніх пере-
творень

А. П. Максимович [4]

до змін середовища І. М. Морочковська [1]

до різних умов навколиш-
нього середовища Г. М. Фомін [18]

до змін умов зовнішнього 
оточення та внутрішнього 
середовища

І. С. Минко,  
Л. К. Шаміна [19]

до умов зовнішнього  
середовища

Т. Т. Ластаєв,  
А. А. Кайгородцев 
[11]

Відповідати на зміни зовнішнього  
середовища

A. K. Sethi,  
S. P. Sethi [21]

Змінювати

параметри свого стану  
та структуру

І. Ю. Ладико, 
В. Г. Сумцов [22] 

форму та можливість пере-
ходу від одного стану до 
іншого

В. П. Казначєєв,  
В. П. Лозовой [7]

Характеристика

Здібності

системи до самозбере-
ження, пристосування, 
структурної перебудови, 
перетворення в умовах  
нестабільності

В. М. Ячменьова [13]

Реакції
підприємства на стабіль-
ність і повільні зміни  
зовнішнього середовища

І. Ю. Ладико,  
В. Г. Сумцов [22]

Умова

Роботи підприємства
відображає можливість  
підприємства до перероз-
поділу ресурсів

М. М. Буднік [8]

Забезпечення стійкості 
діяльності

адаптивність як гнучкість, 
пристосованість підпри-
ємств до зміни умов роботи

В. В. Клочков,  
Д. І. Сазонов [23]

Джерело: систематизовано автором.

вих працях поняття «адаптивність» з’явилося як ха-
рактеристика, яка використовувалася в описі живих 
організмів в біології, психології, соціології тощо. Так, 
у психології адаптивність виражається в узгодженос-
ті цілей і результатів. З точки зору психофізіології 
«адаптивність – це здатність людини здійснювати 
адаптаційні перебудови, пристосовуватися до мінли-
вих умов і характеру діяльності; витривалість, висока 
працездатність і стійкість до різних факторів зовніш-
нього середовища» [20]. У педагогічній літературі під 
поняттям «адаптивність» визначається «здатність 
викладача і навчального закладу в цілому присто-
совувати свою діяльність до особливостей учнів» 

[20]. У зарубіжних джерелах поняття адаптивність 
(adaptability) досить часто ототожнюється з гнучкіс-
тю (flexibility), упередженістю (anticipation), здатніс-
тю до швидкого переналагодження (agility).

На сьогоднішній день поняття «адаптивність», 
як і «адаптація» використовуються в різних галузях і 
застосовуються для характеристики економічних, тех-
нічних і соціальних систем. Поняття використовуєть-
ся не тільки в природних, а й у технічних і суспільних 
науках, що свідчить про його загальнонауковий статус. 

При визначенні поняття «адаптивність» (див. 
табл. 1) вчені використовують такі ключові слова, 
як властивість, реакція, здатність, характеристика 
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й умова, процес пристосування до змін. Найчастіше 
зустрічається в трактуванні поняття «адаптивність», 
яке, по суті, прирівнюється (до повного ототожнен-
ня) до поняття «адаптація».

Що стосується понять «стійкість»/«розвиток» 
(див. табл. 2), слід зазначити, що стійкість розвитку 
підприємства забезпечується на основі врахування 
впливу зовнішнього середовища та вдосконалення 
господарювання всередині підприємства з метою 

підвищення ефективності його діяльності та безпе-
рервного розвитку. Для кожного підприємства важ-
ливо не просто зберегти стійкість, але і прагнути до 
стану сталого розвитку.

При визначенні поняття «стійкість» вчені ви-
користовують такі ключові слова, як здібність, вико-
ристання, стан, а для поняття «розвиток» – процес, 
якість, стадія, стан. Останнє найчастіше зустрічаєть-
ся в трактуванні обох понять.

Таблиця 2

Морфологічна класифікація сутності понять «стійкість»/«розвиток»

Поняття Ключове слово Визначення в межах 
ключового слова

Конкретизація  
поняття Автор(-и) / Джерело

Розвиток

Процес

Зміна

Процес закономірної зміни, пере-
хід з одного стану в інший, більш 
досконалий; перехід від старого 
якісного стану до нового, від про-
стого до складного, від нижчого 
до вищого

С. І. Ожегов,  
Н. Ю. Шведова [29]

Реорганізація  
(переорієнтація)

Багатомірний процес, що включає 
реорганізацію та переорієнтацію 
всієї системи

С. О. Дятлов [26]

Якість Зміна
Закономірна якісна зміна об’єктів, 
що характеризується як незво-
ротня та спрямована

С. І. Ожегов,  
Н. Ю. Шведова [29]

Стадія Зростання Серія послідовних стадій еконо-
мічного зростання М. П. Тодаро [31]

Стан Зміни Поступова динамічна зміна стану 
системи М. О. Кульбака [28]

Стійкість

Здібність

Протистояння Здібність протистояти загрозі 
банкрутства О. В. Зеткіна [26]

Підтримання Здібність підтримувати рівень 
прибутку на заданому рівні Н. Ю. Псарева [30]

Рівновага

Рівноважний збалансований стан 
економічних ресурсів, який за-
безпечує стабільну прибутковість 
та умови для розширеного від-
творення стійкого економічного 
зростання в довгостроковій пер-
спективі з урахуванням найваж-
ливіших зовнішніх і внутрішніх 
факторів

М. О. Кульбака [28]

Використання Потенціал

Функціональне використання 
всього виробничого потенціалу, 
який дозволяє забезпечити при-
бутковість, а також розвивати ви-
робництво, модернізувати матері-
ально-технічну базу, покращувати 
соціальний клімат у трудовому 
колективі, успішно адаптуватися 
до змінних умов зовнішнього  
середовища

В. М. Баутин,  
А. А. Чернікова [25]

Стан Збалансованість
Здібність повертатися в стан рів-
новаги за рахунок власних або 
запозичених ресурсів

А. А. Акімов,  
Г. С. Гамідов,  
В. Г. Колосов [24]

Джерело: систематизовано автором.
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З метою встановлення зв’язку між поняттями 
використаємо метод карти понять, яку побудовано, 
використовуючи поняття, ключові слова до них і ви-
значення в межах даних ключових слів (рис. 1).

Аналізуючи результати побудови карти понять, 
необхідно відмітити, що ключові слова всіх чотирьох 
категорій пов’язані між собою, що доводить доціль-
ність подальшого дослідження понять в одному на-
прямі. 

Для встановлення найбільш часто вживаних 
слів у контексті даних понять автором рекомендо-
вано використовувати семантичний аналіз та хмару 
частотності слів (рис. 2). 

необхідності розвитку в керівництва та працівників 
м’яких навичок (soft-skills), які виходять на перший 
план у сучасних умовах ведення бізнесу.                  
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Наведені на рис. 2 результати автоматизо-
вано підтверджують проведений автором аналіз 
понять і визначені ключові слова для категорій 
«адаптація»/«адаптивність» і «стійкість»/«розвиток». 
Таким чином, доведений взаємозв’язок між категорі-
ями, що досліджувалися, доводить необхідність ви-
вчення сталого розвитку підприємства в контексті 
адаптивного менеджменту. Таке поєднання дозво-
лить керівникам визначити сучасну стратегію розви-
тку підприємства [32; 33] в умовах постійної невизна-
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