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Abstract. The article develops the classification of the types of enterprise development. The nature and content of the 
category of adaptive development of the enterprise and its place in the general classification are clarified. With the 
usage of the general scientific methods (such as analysis and synthesis, induction and deduction, observation, logic 
synthesis), the essence of adaptability, as a property of companies development, was formulated the. The system of types 
of development classification is proposed and the place of adaptive development in it is defined. 
 
Keywords: development; classification of types of development; adaptability; adaptive development. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В економіці проблематика розвитку 

підприємств за усіх часів активно досліджується та являє собою важливий виокремлений 
напрям економічної думки. Особливої актуальності дослідження проблем розвитку та 
управління ним набуває в сучасних умовах підвищення транзитивності, неперебачуваності, 
стохастичності змін у суспільстві. Успішність управління розвитком економічних систем 
сьогодні повністю залежить від його синхронізації з процесами змін у навколишньому 
середовищі, адаптації до його вимог та умов.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженню сутності розвитку 
підприємства та управління ним присвячували свої роботи багато науковців. В науковій 
літературі автори розглядають розвиток крізь призму предметів свого дослідження. Поряд з 
іншими питаннями, в науці активно обговорюється проблематика адаптивності розвитку, 
якій присвятили свої праці Т. Кушнір, О. Яременко, О. Раєвнєва, І. Андреева К. Павлов,  
В. Ляшенко, Г. Дібніс, Є. Дем’янова, Ю. Степанова, І. Гордєєва, А. Пшинько, В. Скалозуб 
[1–9] та інші науковці, що свідчить про її актуальність та необхідність подальшої розробки. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на 
існуючі наукові напрацювання за вищезазначеною проблематикою, чимало питань в цій 
предметній площині потребують більш поглибленого дослідження. Зокрема, сьогодні в 
науковій літературі відсутній єдиний, загальноприйнятий погляд як на категорію розвитку 
підприємств, так і на класифікацію його різновидів, а також не уточнено місце адаптивності 
в загальній системі класифікацій видів розвитку.  

Постановка завдання. Метою статті є уточнення класифікації видів розвитку, 
з’ясування сутності адаптивності та засад управління адаптивністю розвитку підприємств, 
виявлення місця адаптивного розвитку в системі класифікаційних ознак.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на багатогранність та 
поліфонічність явища розвитку, в науковій літературі також можна зустріти згадки про 
значну кількість видів розвитку підприємств – прогресивний та регресивний, інтенсивний та 
екстенсивний, еволюційний та революційний, керований, стійкий, адаптивний тощо [1].  
З метою упорядкування існуючих термінів розроблено та пропонується ввести до  
наукового обігу класифікацію видів розвитку підприємства за низкою нижченаведених 
класифікаційних ознак (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація видів розвитку підприємств (розроблено автором) 

Класифікаційна 
ознака Вид розвитку Характеристика розвитку 

прогресивний набуття нової, поліпшеної якості параметрів 
підприємства якісний прояв 

регресивний погіршення якісних параметрів підприємства 
зростання зростання показників виробництва кількісний вираз зростання скорочення показників виробництва 

інтенсивний 
досягається за рахунок нового, більш ефективного 
використання вже існуючих, наявних ресурсів, а також 
через активне впровадження інновацій 

характер 
залучення та 
використання 

ресурсів екстенсивний реалізується за рахунок залучення більшого обсягу 
ресурсів, як матеріальних, так і нематеріальних 
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Продовження табл. 1 
ендогенний зумовлений дією внутрішніх чинників чинники впливу екзогенний зумовлений дією внутрішніх чинників 

керований Має місце як наслідок цілеспрямованого коригуючого 
управлінського впливу 

керованість 
некерований 

саморозвиток підприємства як системи, що здійснюється, 
відповідно до синергетичних уявлень, через механізми 
самоорганізації та саморегуляції 

еволюційний поступові, плавні зміни існуючої якості характер 
реалізації революційний різка, стрибкоподібна зміна якості 

стійкий 
здатність підтримувати власний гомеостаз – безпечний 
стан внутрішнього середовища під впливом зовнішнього 
середовища характер 

гомеостазу 
нестійкий 

нездатність підтримувати власний гомеостаз – безпечний 
стан внутрішнього середовища під впливом середовища 
зовнішнього середовища 

адаптивний біхевіористична здатність до пристосування стосовно 
зміни умов зовнішнього середовища  характер 

метаболізму неадаптивний нездатність до пристосування стосовно зміни умов 
зовнішнього середовища 

 
До класифікації було включено такі ознаки видів розвитку підприємства,  як якісний 

прояв, кількісний вираз, характер залучення та використання ресурсів, чинники впливу, 
керованість, характер реалізації, характер гомеостазу та характер метаболізму, за яким 
виявлено адаптивній та неадаптивний можливий характер розвитку.  

Обґрунтуємо введену та запропоновану позицію класифікації характеру метаболізму, 
розглянувши детально сутність адаптивності розвитку підприємств. 

Під «адаптивністю» (лат. adapto – пристосовую) у найбільш загальному вигляді 
розуміють здатність системи пристосовуватися до вимог зовнішнього середовища [2, с.27], 
адаптивний розвиток у зазначеному джерелі виражається як спроможність системи до 
ефективного пристосування.  

Як слушно зауважують О. Яременко та Г. Строкович, «постійні зміни у зовнішньому 
середовищі змушують підприємства постійно реагувати, бути адаптивними, проявляючи 
певну лізисність» [3, с.258]. 

О. Раєвнєва визначає адаптивність як здатність пристосовуватися до змін пасивно – 
без істотної перебудови компонентів системи, чи активно – шукати більш сприятливе 
середовище [4, с.208]. 

Через адаптацію проявляється принцип фрактальності розвитку, коли підприємство 
являє собою самоподібну систему в народному господарстві країни [5, с.210]. 

Г. Дібніс розглядає адаптацію підприємства як «певну інтегровану властивість 
виробничої системи,  що дозволяє пристосовуватися до існуючих умов функціонування,  що 
визначаються дією зовнішнього і внутрішнього середовища» [6]. На думку науковця, 
визначальним фактором впливу на підприємство є при цьому ринкове середовище,  що  
прямо визначає позиції підприємства на ринку та, відповідно, сам процес розвитку 
підприємства.  

В цитованій праці автор обґрунтовує постулат про те, що для забезпечення 
адаптивності в практичній діяльності підприємству необхідні такі властивості, як  
пружність, гнучкість, пластичність, які в сукупності дозволять укріпити його конкурентні 
позиції.  

Ю. Степанова [7], доповнюючи дослідження Г. Дібніса, зазначає, що, окрім 
вищезазначених властивостей, на адаптивність впливають також ресурсоспроможність, 
здатність прогнозувати та дієвість.  А.  Пшинько визначає,  що фактором впливу на 
адаптивність є інноваційність [8]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
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І. Гордєєва, розуміючи під адаптацією в широкому сенсі пристосування системи  
до зміни умов, вводить поняття активної адаптації (пристосування до фіксованого 
середовища) та пасивної адаптації (пошук середовища, адекватного даній системі) [9].  
Автор зазначає, що адаптивність визначають такі фактори, як: потенційний та можливий 
рівень можливостей системи, її мета та специфіка середовища, цінності системи та  
їх реалізація в конкретному середовищі. Адаптаційним механізмом автор пропонує  
називати сукупність принципів, методів та поєднуючих процесів, які спрямовані на  
активне пристосування до мінливого навколишнього середовища з метою досягнення 
гомеостазу. Із цього постулату виходить, що адаптивність, в термінах запропонованої  
нами класифікації, автор вважає спорідненим поняттям зі стійкістю, або пружністю, в 
термінах Г. Дібніса. Однак, розроблена класифікація дозволяє розділити ці поняття, 
вважаючи стійкість характеристикою гомеостазу (здатністю підтримувати внутрішні 
параметри стабільними), а адаптивність пропонуємо класифікувати за ознакою метаболізму, 
який Л. Мельник визначив як речово-енергетично-інформаційний обмін із зовнішнім 
середовищем [10, с.526]. 

Адаптивність може бути визначена як біхевіористична, поведінкова характеристика 
розвитку підприємства, яка визначає здатність останнього до активного чи пасивного 
пристосування до зовнішніх умов, при чому основою підвищення адаптивності розвитку є 
інноваційність, здатність системи проявляти нові якості, найбільш доречні в нових  
умовах. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у статті 
систематизовано класифікаційні ознаки розвитку, такі, як якісний прояв, кількісний вираз, 
характер залучення та використання ресурсів, чинники впливу, керованість, характер 
реалізації, характер гомеостазу та характер метаболізму, за яким виявлено адаптивній та 
неадаптивний можливий характер розвитку. Адаптивність розвитку визначено як 
параметричну біхевіористичну характеристику підприємства, що визначає ступінь активного 
чи пасивного пристосування до зміни умов зовнішнього середовища з метою оптимізації 
метаболізму. Першочерговим завданням щодо досягнення адаптивності розвитку 
підприємства визначено інноваційність.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є формування адаптивних 
механізмів розвитку підприємств конкретних галузей з урахуванням їх специфіки. 
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