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Відповідно до чинного законодавства
України інновації – «новостворені або
вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної
сфери» [1]. Інноваційний продукт –
результат науково-дослідної і (або) дослідно-
конструкторської роботи, що відповідає
вимогам, установленим цим законом,
інноваційна продукція – нові
конкурентоспроможні товари чи послуги, що
відповідають вимогам, установленим цим
законом, а «інновація – це новий підхід до
конструювання виробництва, збуту товарів,
завдяки якому інноватор та його компанія
одержують перевагу над конкурентами» [1].

У результаті аналізу різних підходів до
питання інноваційного розвитку великої
кількості авторів, серед яких такі всесвітньо
відомі науковці, як К. Фрімен, М. Кондрать-
єв, Й. Шумпетер, І. Ансофф, П. Друкер,
Дж. Кейнс [2-7], а також сучасні, зокрема
вітчизняні – О. Амоша, В. Геєць, М. Лепа,
Р. Лепа, М. Чумаченко [8-12], слід визначити
подвійну сутність інновацій, тому що, по-
перше, інновації – це новий або
вдосконалений продукт, що реалізується на
ринку, а по-друге, це процес, новий чи
вдосконалений, що використовується у
практичній діяльності.

Конкретність наукового підходу по-
требує точності понятійного апарату, тому на
підставі усталеного у професійному
спілкуванні розуміння інновація, є
реалізованим нововведенням незалежно від
сфери застосування.

Саме ж нововведення, тобто наукова,
науково-технічна розробка, винахід, стає
інновацією у вигляді товару, послуги,

методу. Тобто, як уже зазначалося,
інноваційному циклу передують науково-
дослідні, дослідно-конструкторські або
проектні роботи. Їх результати в основному і
створюють той доробок, на базі якого
починається інноваційна діяльність.
Інновація позначає також і сам процес
реалізації нововведення. Інновація –
запорука успішного розвитку соціальної,
економічної, освітньої, управлінської та
інших сфер на базі різноманітних
нововведень. Процес інноваційного розвитку
має дві головні складові – реалізацію
інноваційних проектів і розвиток
інноваційного потенціалу, тому він є
процесом створення нових і зміни існуючих
характеристик промислового підприємства за
рахунок послідовно реалізованих
нововведень, в умовах якого підприємство
дістає можливість підвищувати показники
наукоємності продукції та забезпечувати її
конкурентоспроможність у довгостроковому
періоді.

Об’єктивна реальність, обумовлена
впливом зовнішнього середовища та
численними державними інституційними
перетвореннями на сучасному етапі розвитку
України, призводить до неухильного
зростання зовнішніх і внутрішніх впливів на
промислове підприємство. У таких умовах
виникає середовище з високою
невизначеністю для прийняття управлінських
рішень. Відсутність методик управління
промисловим підприємством з урахуванням
невизначеності впливу зовнішніх факторів
позначається на результатах функціонування
промислових підприємств. Серед широкого
спектра завдань, що стоять перед
підприємствами, особливо відзначається
необхідність стимулювання інноваційної
активності. Отже, виникає необхідність
дослідження факторів, що впливають на
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інноваційну активність бізнесу як одного зі
способів адаптації до швидкозмінних умов
зовнішнього та внутрішнього середовища.

Адаптивність – це властивість системи,
об'єкта пристосовуватися до змін умов
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Адаптивність системи управління є
властивістю самої системи управління.
Адаптація, на відміну від адаптивності, є
процесом пристосування організму до
мінливих умов.

Для економічних систем, до яких
належать підприємства, галузі, комплекси
національної економіки, їх адаптивність –
неодмінна характеристика, від якої залежить
їх розвиток у мінливому та конкурентному
середовищі. Тут властивість адаптивності
виступає як одна з найважливіших
системних властивостей і може розглядатися
як закономірності щодо поведінки будь-якої
господарської системи.

Найпростіші форми адаптивної
поведінки властиві регуляторам у технічних
системах зі зворотним зв’язком, якщо
керуючу систему розглядати як середовище
функціонування регулятора. У теорії
адаптивних систем адаптацією називається
процес зміни параметрів і структури
системи, а можливо, і керуючих впливів на
основі поточної інформації з метою
досягнення певного, як правило,
оптимального стану системи при початковій
невизначеності й умовах роботи, які
змінюються. Найхарактернішою рисою
адаптації є накопичення і негайне
використання поточної інформації для
усунення невизначеності через недостатню
апріорну інформацію задля оптимізації
обраного показника якості.

Під адаптацією промислового
підприємства слід розуміти процес
пристосування підсистем і елементів
соціально-економічної системи і функцій, що
виконуються нею, до змін зовнішнього
середовища.

Даний процес, при безумовній
важливості внутрішнього середовища, має
виявлятись у стратегічному прогнозуванні й
адаптивному розвитку промислового
підприємства.

Отже, визначення адаптивного
управління з позиції окремих питань з
управління діяльністю підприємства також
мають певні перетинання з більш загальними
дефініціями даного поняття. При цьому
найбільш суттєвим недоліком розглянутих
визначень є неповне врахування наявних
об’єктивних чинників, які визначають
можливість різновиду відповідного
управління. Виходячи із цього сутність
дефініції «адаптивне управління діяльністю
промислового підприємства» слід подати як
цілеспрямований процес прийняття рішень у
результаті дії наявної безлічі впливів
ендогенного та екзогенного характеру, що
потребує втілення управлінських рішень з
точки зору можливих їх альтернатив і
наслідків, які загалом спрямовані на
вдосконалення діяльності промислового
підприємства відповідно до існуючих потреб
внутрішньої структури організації
підприємства, зовнішніх умов його
функціонування та підпорядковані
досягненню внутрішньої стабільності
підприємства.

Таким чином, новизна
запропонованого уточнення полягає, по-
перше, в урахуванні об’єктивних чинників
виникнення потрібності в адаптивному
управлінні; по-друге, у визначенні
внутрішньої та зовнішньої мети управління з
позиції дієвості підприємства. На відміну від
існуючих узагальнень такої дефініції
розглянуте визначення враховує наявні
об’єктивні чинники, які визначають
можливість трактування такого різновиду уп-
равління як адаптивного. Разом із тим на-
ведене визначення дозволяє сформулювати
і більш вузькі трактування адаптивного
управління з позиції окремих напрямів
діяльності підприємства. Проте як напрям
подальшого дослідження доцільним є
узагальнення адаптивного управління як
основи функціонування сучасного
промислового підприємства та визначення
видів відповідного управління.

Процес прийняття управлінських
рішень за заданими критеріями є завданням
адаптивного управління з елементами
неповної визначеності, при вирішенні якого
доводиться враховувати безліч факторів,



виконуючи за короткий час обробку значних
обсягів інформації.

Підприємству у процесі своєї
діяльності доводиться відповідати не тільки
на зміни в найближчому оточенні
(мікросередовищі), але й реагувати на
зрушення в умовах макросередовища –
природних, демографічних і інших. У
контексті дослідження необхідно
відокремити зі структури макросередовища її
підсистеми – науково-технічних умов
виробництва, головною складовою яких є
сукупність наявних у світовій практиці та
доступних підприємству науково-технічних
досягнень, тобто інноваційних рішень
різного рівня завершеності.

Адаптація може відбуватися за
допомогою стандартних дій. Тоді вона не
пов'язана з інноваціями. Але за логікою
управління підприємством не може не бути
адаптивним, оскільки підприємство не зможе
успішно тривалий час дотримуватися
виконання сформованих алгоритмів
управління і процесів виробничої діяльності,
повторювати багаторазово одні й ті ж
рішення. Виходячи із цього адаптивний
інноваційний розвиток – процес реалізованих
нововведень, які здатні пристосовуватися до
змін умов зовнішнього та внутрішнього
середовища. Управління адаптивним
інноваційним розвитком є системним
втручанням у процес реалізації нововедень з
метою їх перетворення. Управління
адаптивним інноваційним розвитком
складається з двох взаємопов’язаних систем:
адаптивної системи планування
інноваційного процесу й адаптивної системи
регулювання інноваційного процесу.
Структурно визначені системи є практично
ідентичними.

Таким чином, механізм реалізації
адаптивного управління інноваційним
процесом може ґрунтуватися на цільовій
настанові самого процесу адаптації, а
структура завдань, що вирішуються за
допомогою даного механізму, може бути
представлена у вигляді окремих проектів або
навіть сукупності взаємопов’язаних проектів,
утворюючи деяку систему адекватних
реакцій організації на вплив зовнішнього
середовища.

Підсумовуючи все вищевикладене,
алгоритм адаптації інноваційного процесу
сучасного підприємства до умов зовнішнього
середовища виглядає таким чином:

1) визначається мета та основні
завдання інновацій, які планується
реалізувати підприємством;

2) визначаються шляхи адаптації, яким
відповідає обраний напрям інноваційного
розвитку організації;

3) визначаються критерії відбору
факторів для майбутньої моделі адаптації;

4) визначається прогноз поведінки
середовища, ступінь її стабільності або
динамічності;

5) формується графічна аналітична
модель адаптації інновації до потреб
підприємства;

6) сформована економіко-математична
модель адаптації застосовується відповідно
до етапів, зазначених для процесу
відображення:

виробляється група прийнятних
узагальнених альтернатив;

здійснюється вибір однієї з них;
виробляється узагальнена

альтернатива, яка розкладається на конкретні
варіанти, і процес відбору повторюється.
Процес розукрупнення альтернатив
припиняється, якщо отримана альтернатива
дає рішення, відповідає пошуку рішення
адаптаційної моделі;

7) відповідно до етапів, зазначених для
процесу відображення, а також з
урахуванням якісних характеристик
адаптаційного процесу, здійснюється
розробка умов і механізму практичної
реалізації конкретної адаптаційної моделі;

8) на основі передбачення подій, що
виникають у процесі адаптації, зазначена в
п. 1 мета досягається за оптимальними
результатами;

9) генерується нове «надзавдання» і
формується система, що забезпечує його
успішну реалізацію.

Відповідно до концепції формування
та управління адаптивним інноваційним
розвитком мета адаптації має узгоджуватися
з метою підприємства й основними
завданнями для її досягнення, причому в
кожного підприємства має бути своя система



адаптивного управління, сформована його
менеджментом, виходячи з актуальних
виключно для нього проблем і завдань, тоді
можемо сформулювати загальне завдання
адаптивного управління. Виходячи із цього
механізм управління адаптивним
інноваційним розвитком розглядається як
сукупність організаційних та економічних
компонентів, що забезпечують узгоджене,
взаємопов'язане та взаємодіюче
функціонування всіх елементів системи
реалізації нововведень, які здатні
пристосовуватися до змін умов зовнішнього
та внутрішнього середовища.

Використання евристичних ітераційно-
адаптивних методів управління в зарубіжних
успішно діючих компаніях потребує
уважного вивчення для трансформації в
економічні умови й подальшого
використання в діяльності саме вітчизняних
компаній. Це викликає необхідність аналізу
найбільш успішного й ефективного досвіду
діяльності великих і глобальних компаній.
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