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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасна епоха глобалізації, нестабільності та 

прогресивних технологій формує нові виклики до інтенсифікації діяльності 

промислових підприємств через активізацію адаптаційних механізмів. Бізнес-

моделі промислових підприємств повинні перманентно корегуватися 

відповідно до  вимог внутрішнього  і зовнішнього середовища за допомогою 

активно-адаптивних стратегій розвитку, базуючись на креативно-

інтелектуальних управлінських  технологіях, що формують інноваційну основу 

реконструкції системи управління підприємствами в умовах стохастичної 

невизначеності. Креативні стратегічно-орієнтовані платформи моделювання 

сучасної системи управління підприємствами вимагають генерації постулатів  

їх інноваційно-організаційної культури як основи активізації інноваційних 

процесів.  

Ключові елементи успіху бізнесу зумовлюють формування системи 

ефективного управління, що, в свою чергу, передбачає забезпечення постійного 

процесу інновінгу на системній основі, моніторинг впливу цифрових тенденцій 

і продукування нових технологій. Інструменти адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу дозволяють 

отримати максимальний ефект від синергії між архітектурою системи  

управління та високоякісними нововведеннями акселеративного ефекту крос-

функціонального характеру. Для раціонального ведення бізнесу стратегічні 

портфелі технологій необхідно поєднувати зі стратегію та інноваціями 

централізовано, створюючи нові можливості для їхнього цифрового зростання. 

Аспект розвитку можливостей промислового підприємства має бути 

домінуючим та орієнтованим на людський потенціал, оскільки процес 

інноваційності залежить від здібностей як окремих осіб, так і колективів у 

цілому. Це, в першу чергу, стосується здібностей, унікальних знань, ноу-хау і 

практичних навичок. Однак процес інновінгу також охоплює такі області, як 

інформаційний капітал і наявні знання, а також інші ресурси і потенціальний 

капітал, які забезпечують ефективне впровадження процесу інновінгу, що є 

підґрунтям для побудови модернізаційної траєкторії розвитку адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами.  

Теоретичні й практичні аспекти формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління розглянуто такими науковцями, як Р. Акофф, О. Ареф’єва, 

Н. Гавкалова, В. Геєць, В. Дикань, П. Друкер, О. Карлова, В. Ковальов, 

В. Коюда, О. Кузьмін, К. Мельник, Г. Михальченко, Т. Лепейко, 

В. Пономаренко, В. Прохорова, М. Портер, Н. Савицька, Н. Хрущ, Ю. Ус, 

А. Штангрет,  В. Ячменева та ін.  

Вагомий внесок у дослідження проблем, пов’язаних з розробкою 

інноваційних платформ, технологій, інструментів у діяльності промислових 

підприємств, зробили І. Бланк, Ф. Валента, О. Давидова, В. Жежуха, 

О. Колещук, О. Мелень, П. Перерва, Б. Санто, В. Чобіток та ін. 

Незважаючи на низку проблем, які охоплені дослідженнями зарубіжних і 

вітчизняних вчених, залишаються недостатньо опрацьованими як у науковому, 
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так і практичному аспектах питання сутності й методичного інструментарію 

формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу. 

Актуальність, теоретичне і практичне значення вказаних питань зумовили 

вибір теми, мету і завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі 

положення дисертації використано при виконанні програм науково-дослідних 

робіт Української інженерно-педагогічної академії за темами «Аналіз внесених 

пропозицій щодо ризик-орієнтованого підходу до управління підприємством в 

умовах системної кризи» (номер державної реєстрації 0118U000901), 

«Управління розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної 

економіки» (номер державної реєстрації 0119U000326); Національного 

університету «Львівська політехніка» за темою «Обґрунтування інноваційно-

інвестиційних стратегій, програм і проєктів розвитку господарських структур, 

галузей та регіонів» (номер державної реєстрації 0118U001536), та  відповідає 

цілям Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 

№ 526-р. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо 

формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу відповідно до нових викликів суспільства.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації  вирішено такі завдання: 

узагальнено особливості формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління підприємствами на основі еволюції тенденцій сучасної 

управлінської науки, визначено доцільність активізації інновінгу в процесі 

управління їх економічним зростанням; 

визначено функціональні властивості адаптивно-орієнтованої системи 

управління підприємствами на засадах інновінгу на  теоретико-семантичній 

основі; 

сформовано методичне підґрунтя формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу; 

розроблено науково-практичний підхід щодо оцінювання адаптивного 

потенціалу промислових підприємств на основі тенденцій  їх інноваційно-

технологічного розвитку;  

удосконалено механізм формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу; 

запропоновано науково-практичний підхід до формування  креативних 

стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління 

промисловими  підприємствами; 

запропоновано концептуальні аспекти формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах 

інновінгу. 

Об’єктом дослідження є процес формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу.  
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних 

і прикладних положень щодо формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано такі методи: порівняльного аналізу, структурно-декомпозиційного 

та семантичного аналізу – для конкретизації таких понять, як «адаптивність», 

«система», «управління», «інновінг»; логічного, історичного та системного 

підходів, узагальнення, порівняння, аналізу і синтезу – для уточнення 

класифікаційних ознак криз, для визначення рівня розвитку адаптивного 

потенціалу підприємств; графічний метод – для узагальнення статистичних 

даних і наочного відображення одержаних висновків за результатами 

проведених досліджень; системно-структурного аналізу – для формування 

теоретико-методичних рекомендацій щодо удосконалення механізму, 

концептуальних аспектів, креативних стратегічно-орієнтованих платформ 

моделювання сучасної системи управління промисловими підприємствами; 

таксономії – для розрахунку інтегральних показників складових адаптивного 

потенціалу промислових підприємств; прогнозування – для формування 

відповідних управлінських компетенцій і виявлення кризових явищ; 

експертних оцінок – для визначення чинників, які впливають на рівень 

розвитку адаптивно-орієнтованої системи управління. 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційна статистична й аналітична інформація Державної 

служби статистики України, дані фінансової звітності промислових 

підприємств України за 2012–2019 рр., наукові публікації вітчизняних та 

іноземних учених за напрямом дослідження, ресурси мережі Internet та інші 

матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретичних і методичних положень щодо формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. До 

найбільш важливих результатів, які визначають наукову новизну результатів 

дослідження, належать такі: 

удосконалено: 

науково-практичний підхід до побудови процесу інновінгу в системі 

управління підприємствами, якій, на відміну від існуючих, ґрунтується на  

синтезі складових, структурних елементів, підходів, особливостей етіології  

інноваційно-організаційних перетворень, ефективному акумулюванні цілей 

підприємства в аспекті розробки та впровадження інноваційних «продуктів», 

визначаючи феномен інновінгу як домінанту управлінської проблематики, що є 

основою наукової концепції проєктування і реалізації реформаторських 

проєктів розвитку промислових підприємств, які позитивно впливають на 

процеси їх діяльності й трансформацію бізнес-моделей; 

концептуальні аспекти формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу, які, на відміну 

від існуючих, ґрунтуються на  побудові консолідованої  інноваційної основи 

реконструкції системи управління підприємством, послідовності прийняття 
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ад’єктивних рішень на стратегічному і тактичному рівнях, що дозволяє 

обґрунтованій економічній політиці забезпечувати  адаптацію потенціалу до 

мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування; 
механізм формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу, який, на відміну від 

існуючих, базується на стратегічно-емпіричній їх орієнтації з використанням 

неоднорідних за складом ідей і методів, структурованих у багаторівневі 

ієрархічні системи взаємозв’язків, що ґрунтуються на результатах кластерного 

аналізу, і дає можливість промисловим підприємствам продукувати 

превентивні адаптивні управлінські рішення, забезпечуючи  ефективний 

розвиток підприємств у динамічних умовах господарювання;  
науково-практичний підхід до формування креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління 

промисловими підприємствами, що, на відміну від існуючих, передбачає 

систематизацію, підпорядкованість та ідентифікацію конкурентних позицій 

підприємства на ринку, структурує загальну оцінку за основними параметрами 

діяльності і технологіями управління, є основою для реалізації внутрішньо 

корпоративних соціально-економічних цілей і дозволяє формувати відповідні 

управлінські компетенції на основі стратегічного аналізу та виявленні кризових 

впливів; 
набули подальшого розвитку: 

теоретичний базис дослідження, який, на відміну від існуючих, базується 

на структурно-декомпозиційному аналізі поняття «адаптивно-орієнтована 

система управління підприємствами на засадах інновінгу» через уточнення 

сутності базових понять дослідження - «адаптивність», «система», 

«управління», «інновінг», та визначенні їхнього семантичного взаємозв’язку, 

що є основою для розробки методичного інструментарію і має істотне 

теоретико-прикладне значення для поглиблення і систематизації досліджень у 

теорії управління підприємствами; 

систематизація методів оцінки адаптивного потенціалу промислових 

підприємств, яка, на відміну від існуючих, базується на взаємозв'язку і 

взаємозалежності системи адаптації та системи потенціалу, дослідженні 

структури, логічної організації, на методах і засобах раціональної свідомості, 

яка визначає рівень складності, багатогранності та міждисциплінарного статусу 

проблеми розвитку підприємства, що зумовлює необхідність її вивчення у 

системі координат, сформованих різними рівнями методології науки та 

визначають пріоритети парадигми розвитку адаптивно-орієнтованої системи 

управління; 

науково-практичний підхід до оцінювання адаптивного потенціалу 

промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, передбачає системну 

параметризацію потенційних можливостей розвитку промислових підприємств 

з урахуванням впливу кризових явищ для досягнення стратегічних і тактичних 

цілей розвитку, що, в свою чергу, дозволяє підвищити ефективність адаптивно-

орієнтованих управлінських рішень на засадах інновінгу в умовах активізації та 

динамічного розвитку ринку управлінських технологій. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретико-методичні та прикладні положення дисертації доведені до рівня 

конкретних пропозицій і методичних розробок стосовно формування 

адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на 

засадах інновінгу та впроваджені в роботу Харківської міської ради Харківської 

області, виконавчий комітет (довідка про впровадження № 08-73/2185/2-20 від 

17.12.2020), ТОВ «Харківтрансмашпроект» (довідка про впровадження 

№ 030/С-15 від 09.12.2020), ТОВ «С.К.С.М.» (довідка про впровадження № 82/4 

від 17.11.2020), Державного підприємства «Східний експертно-технічний 

центр Держпраці» (довідка № 1-06/300-01 від 18.11.2019). 

Результати дослідження використовуються в організації навчального 

процесу Української інженерно-педагогічної академії при підготовці здобувачів 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 015.24 «Професійна освіта 

(Економіка)» при викладанні дисциплін «Інноваційний розвиток 

підприємства», «Управління ресурсами», «Конкурентоспроможність 

підприємств» (довідка про впровадження № 106-57-19 від 10.12.2020) та 

Національного університету «Львівська політехніка» при підготовці фахівців 

першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при 

викладанні дисциплін «Економіка та організація інноваційної діяльності 

підприємства», «Економіка підприємства» (довідка про впровадження       

№ 67-01-2077 від 27.11.2020). 

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні й обґрунтуванні 

наукових положень, висновків і рекомендацій щодо формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах 

інновінгу. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Усі одержані 

результати знайшли відображення в опублікованих працях. У дисертації 

здобувачем використано власні наукові ідеї. Внесок у роботах, виконаних у 

співавторстві, відображено в публікаціях [1, 6, 15, 16, 17, 18] за списком праць, 

поданих в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки за результатами 

дослідження, положення та рекомендації оприлюднено на науково-практичних 

конференціях, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та 

практичний аспекти» (Дніпро, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в 

Україні та світі» (Полтава, 2020 р.); VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки» (Дніпро, 2020 р.); VI Міжнародній науково-

практичній конференції «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» (Прага, 2019 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Theoretical and empirical scientific research» (Oxford, 2020 р.); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Tendenze attuali della moderna ricerca 

scientifica» (Stuttgart, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» (Харків, 

2020 р.). 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, в тому 

числі: 1 стаття – у колективній монографії; 10 статей – у наукових фахових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 7 тезисів 

доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 8,53 ум.-друк. арк., з яких особисто здобувачеві 

належить 7,46 ум.-друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 290 сторінок друкованого тексту. Робота містить: 

38 таблиць, з них 7 займають 8 повних сторінок; 56 рисунків, з них 12 займають 

12 повних сторінок; 10 додатків – на 50 сторінках; список використаних джерел 

з 255 найменувань – на 27 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації 

становить 193 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретичні аспекти формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на 

засадах інновінгу» –  узагальнено особливості формування адаптивно-

орієнтованої системи управління підприємствами на основі еволюції тенденцій 

сучасної управлінської науки; проаналізовано й систематизовано наукові 

підходи до активізації та інтенсивного використання інновінгу в процесі 

управління економічним зростанням вітчизняних промислових підприємств; 

розглянуто теоретико-семантичний аспект функціональних властивостей 

адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами на засадах 

інновінгу; запропоновано методичне підґрунтя формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах 

інновінгу. 

У роботі визначено, що в сучасних турбулентних умовах, в активній 

конкурентній боротьбі перевагу зможуть отримати ті підприємства, які  

долають стереотипи і цінності нової цивілізації, створюють альтернативне 

майбутнє відповідно до нових реалій (економіка, екологія, етичні ідеали, 

трансформація поглядів тощо). Важливим елементом системи управління  

підприємствами є формування комплексу стратегій і ефективних управлінських 

рішень з метою уникнення негативного впливу динамічного середовища й 

невизначеності.  

Ефективним напрямом вирішення цієї проблеми є формування і 

функціонування адаптивно-організаційних структур управління підприємством. 

Створення таких структур дозволяє знижувати негативний вплив різних форм 

невизначеності на основі своєчасного реагування на їх зміни на всіх етапах 

діяльності підприємства з урахуванням результатів планування і 

прогнозування. 
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Це зумовлює доцільність формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління підприємствами, яка має включати заходи різного масштабу, 

починаючи від незначних змін до прогресивних перетворень на структурно-

функціональному рівні, вимагаючи залучення різного обсягу ресурсів, що, в 

свою чергу, впливає на стійкість підприємств. Це є основою  розробки 

комплексу завдань, пов'язаних з управлінням підприємством з урахуванням  

властивостей її активної і превентивної адаптивної орієнтації, глибиною 

трансформації в умовах невизначеності й динамічності. 

У результаті проведеного дослідження доведено, що сенс інновінгу в 

системі управління вітчизняними промисловими підприємствами полягає у 

забезпеченні креативно-інтелектуальних напрямів розвитку на основі агрегації 

домінуючих постулатів теорій інновацій, який формується під консолідованим  

впливом активної творчої інноваційної діяльності (відкриття, креативне 

мислення, раціоналізація тощо), що визначає ефективне матеріальне та 

моральне акселеративне зростання, забезпечує вирішення завдань щодо 

підвищення рівня фінансово-економічної та конкурентної стійкості. У зв'язку з 

цим існує науково-практична об’єктивна необхідність формування стратегічної 

концепції, що розглядає інновінг як векторний напрям стратегічного розвитку 

вітчизняних промислових підприємств. 

Автором запропоновано структурно-декомпозиційний аналіз сутності 

поняття «адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах 

інновінгу» (рис. 1). 

За результатами проведеного дослідження визначено, що пріоритетним 

напрямом еволюції сучасної економічної науки є активне посилення парадигм і 

підходів, орієнтованих на використання елементів інновінгу при формуванні 

управлінських технологій. 

Відповідно основним елементом наукових досліджень управлінської 

проблематики є феномен інновінгу, який формує основу наукової концепції, 

що дозволяє проєктувати і реалізовувати реформаторські проєкти в розвитку 

промислових підприємств.  

Для вітчизняних промислових підприємств існує ряд особливостей, які 

необхідно враховувати при побудові моделі оцінки їхнього адаптивного 

потенціалу; недостатньо повно в існуючих методах аналізу враховуються 

фактори впливу на діяльність підприємств. 

У роботі доведено, що головна особливість процесу аналізу 

характеризується варіативністю кількості рівнів деталізації складових і 

показників для оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств з 

урахуванням показників економічної ефективності кожного напряму діяльності 

підприємства. Все це повинно мати критичне або вирішальне значення для 

формування бізнес-процесів. Запропоновані в науковій літературі методи 

оцінювання адаптивного потенціалу підприємств носять в більшості випадків 

узагальнюючий характер, спрямовані на стратегічну перспективу; їх 

застосування без урахування детального аналізу при високій динаміці поточних 

процесів може привести до необ’єктивності отриманих результатів оцінювання 

діяльності підприємств. 
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АДАПТИВНІСТЬ -
здатність системи ефективно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища за допомогою формування векторно-направлених управлінських рішень 
із застосуванням інноваційних механізмів для забезпечення стійкого розвитку 

підприємства

СИСТЕМА –
 це порядок

 створення цілої  частини на основі 
сукупності взаємопов'язаних 

елементів, які утворюють потужну 
єдність 

УПРАВЛІННЯ – 
процес удосконалення 

цілеспрямованої дії на об’єкти та їх 
діяльність за рахунок планування, 

прогнозування, організації, мотивації 
та контролю для ефективного 

функціонування і досягнення 
тактичних і стратегічних цілей

СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ  - 
упорядкована сукупність створення потужної цілеспрямованої єдності 

системоутворюючих елементів за рахунок реалізації функцій управління для 
ефективного функціонування і досягнення тактичних і стратегічних цілей

АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ - 

упорядкована сукупність створення потужної цілеспрямованої єдності 
системоутворюючих елементів, здатна  ефективно реагувати на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища за допомогою формування 
векторно-направлених управлінських рішень із застосуванням інноваційних 

механізмів для забезпечення стійкого розвитку підприємства за рахунок 
реалізації функцій управління для ефективного функціонування й досягнення 

тактичних та стратегічних цілей

ІННОВІНГ  - 
  процес забезпечення креативно-інтелектуальних напрямів розвитку на 

основі агрегації домінуючих постулатів теорій інновацій, який формується 
під консолідованим  впливом активної творчої інноваційної діяльності 
(відкриття, креативне мислення, раціоналізація тощо), що визначає  

ефективне матеріальне та моральне акселеративне зростання

АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ІННОВІНГУ - 

упорядкована сукупність створення потужної цілеспрямованої єдності 
системоутворюючих елементів, яка здатна  ефективно реагувати на зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища за рахунок реалізації креативно-

інтелектуальних напрямів розвитку на основі агрегації домінуючих 
постулатів теорій інновацій, які формуються під консолідованим  впливом 

активної творчої інноваційної діяльності, що визначає ефективне 
матеріальне та моральне акселеративне зростання

 за рахунок реалізації функцій управління  і досягнення тактичних і 
стратегічних цілей

 

 

Рис. 1. Структурно-декомпозиційний аналіз сутності поняття «адаптивно-

орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу» 
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Отже, сучасні тенденції зміни економіки зумовлюють вертикальну 

інтеграцію як умову забезпечення економічного розвитку промислових 

підприємств. Консолідація капіталу, налагодження зв'язків і узгоджена 

взаємодія виступають умовами забезпечення нарощування адаптивного 

потенціалу промислових підприємств. Система взаємодій дозволяє 

раціонально використовувати ресурси, що, в свою чергу, створює додаткову 

синергію. Однак інтеграційні процеси викликають проблеми, що вимагають 

продукування ефективної системи управління на основі проведеного 

комплексного аналізу діяльності промислового підприємства з 

використанням сукупності методів і моделей. 

У другому розділі – «Аналітико-діагностичні основи оцінювання 

адаптивного потенціалу промислових підприємств» – проаналізовано 

тенденції інноваційно-технологічногу розвитку вітчизняних машинобудівних 

промислових підприємств; запропоновано науково-практичні аспекти 

оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств; проведено 

інтегральне оцінювання складових адаптивного потенціалу промислових 

підприємств. 

У роботі визначено, що проблеми розвитку машинобудівних 

підприємств у турбулентних умовах господарювання та інтенсивний 

інноваційно-технологічний розвиток вимагають продукування нових 

креативних ідей, технологій, досліджень для розширення ринків, випуску 

удосконаленої продукції тощо, але все це вимагає залучення додаткових 

інвестицій.  

Інвестиції є стимулом для стабільного розвитку машинобудівних 

підприємств, що забезпечують доступ до інноваційних технологій, та 

дозволяють виготовляти удосконалені товари і надавати інноваційні послуги, 

що, в свою чергу, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності 

підприємств та їхнього сталого розвитку.  

Ключовою проблемою промислових підприємств у кризових умовах є 

збалансування стимулів для активного розвитку процесу інновінгу. Відкриті 

інновації є ключовою тенденцією, оскільки промислові підприємства йдуть 

на будь-які умови для  їх знаходження та впровадження. Інновінг у рамках 

глобалізації економіки є складним перманентним процесом. Оскільки більш 

складні технології вимагають поглибленої співпраці та спільного 

використання патентів, відбуватимуться поступові зміни, що забезпечать 

корисні результати для новаторів і тих, хто впроваджує та комерціалізує 

інновації (рис. 2). 

З урахуванням впливу кризових явищ на процес формування 

адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами 

на засадах інновінгу необхідно сформувати алгоритм оцінки їхнього 

адаптивного потенціалу, що буде підґрунтям для продукування ефективних 

управлінських рішень щодо їх розвитку. Алгоритм науково-практичного 

підходу до оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств 

складається з таких етапів (рис. 3): підготовчий (дослідження, проєктування, 
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коригування); аналітичний (оцінка динаміки адаптивного потенціалу 

промислових підприємств); прагматичний (визначення перспектив розвитку).  

Показники діяльності промислових підприємств мають різновекторну 

направленість, що створює складність у проведенні комплексної оцінки. 

Результатом процесу оцінювання адаптивного потенціалу промислових 

підприємств є визначений інтегральний комплексний показник за допомогою 

найпростіших детермінованих і стохастичних методів розрахунку 

інтегральних показників - середньої арифметичної стандартизованих 

значень, бальної оцінки, суми фактичних показників, геометричної 

середньої, суми відстаней до величини еталона тощо. 
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Планування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 
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Відновлення фінансової рівноваги промислових підприємств 
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Зростання темпів розвитку промислових підприємств після впливу 

кризи

Підтримка нового економічного розвитку промислових підприємств на 
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Рис. 2. Підхід до подолання наслідків криз промисловими 

підприємствами 
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Визначення сукупності промислових підприємств, які обрано для проведення 

оцінювання адаптивного потенціалу

Визначення сукупності методів, які обрано для проведення оцінювання адаптивного 

потенціалу

Визначення сукупність складових, за якими буде проведено оцінювання та визначено 

рівень розвитку адаптивного потенціалу промислових підприємств 

Визначення сукупності показників, які характеризують складові для оцінювання та 

визначення рівня розвитку адаптивного потенціалу промислових підприємств

Визначення інтегральних показників рівня розвитку адаптивного потенціалу 

промислових підприємств

Шкалування інтегральних показників рівня розвитку адаптивного потенціалу 
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складових рівня розвитку адаптивного потенціалу промислових підприємств, 

визначення необхідності стратегічного управління інноваційністю підприємств

Розробка ефективних рішень щодо формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу
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підприємств

Так

 
 

Рис. 3. Алгоритм науково-практичного підходу до оцінювання 

адаптивного потенціалу промислових підприємств  
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Якісний рівень результатів оцінювання рівня розвитку адаптивного 

потенціалу промислових підприємств може підвищитися завдяки 

інформативності порівнянню показників сукупності промислових підприємств. 

Складність такої оцінки полягає в тому, що самі показники роботи 

машинобудівних підприємств найчастіше виявляються досить суперечливими, 

не мають формалізовано-стандартизованих значень. У цьому зв'язку для 

всебічної оцінки діяльності господарського об'єкта найбільш значущі 

показники в процесі аналізу результатів роботи машинобудівних підприємств 

пропонується об'єднати в один інтегральний показник. Результати розрахунків 

та якісний стан загальних інтегральних показників рівня  розвитку адаптивного 

потенціалу промислових підприємств за 2012-2019 рр. подано у табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Загальні інтегральні показники рівня розвитку адаптивного 

потенціалу промислових підприємств та їх якісний вимір за 2012-2019 рр., 

(коефіцієнтний вимір) * 
№ 

з/п 
Підприємство 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
ПрАТ «ХТЗ» 

0,301 0,283 0,233 0,322 0,415 0,433 0,452 0,415 

Н Н Н Н С С С С 

2 
ПрАТ «ХарВерст» 

0,364 0,374 0,343 0,414 0,345 0,311 0,288 0,262 

Н С Н С Н Н Н Н 

3 АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 

0,667 0,684 0,565 0,664 0,671 0,686 0,586 0,519 

В В С В В В С С 

4 АТ «Турбоатом» 0,816 0,758 0,774 0,655 0,671 0,686 0,795 0,624 

В В В В В В В С 

5 
ПрАТ «КМРЗ» 

0,615 0,606 0,601 0,618 0,694 0,639 0,616 0,596 

С С С С В В С С 

6 
ПрАТ «Агромаш» 

0,504 0,490 0,424 0,429 0,309 0,316 0,457 0,477 

С С С С С С С С 

7 
ПрАТ «ОдМЗ» 

0,561 0,564 0,579 0,560 0,546 0,639 0,659 0,615 

С С С С С В В С 

8 
ПрАТ «ПТМЗ» 

0,451 0,472 0,455 0,507 0,484 0,433 0,488 0,436 

С С С С С С С С 

9 ПрАТ «КМЗ» 0,403 0,327 0,363 0,437 0,367 0,404 0,342 0,377 

С Н Н С Н С Н С 

10 ПАТ «ДАЗ» 0,486 0,548 0,438 0,519 0,440 0,507 0,421 0,507 

С С С С С С С С 

*Примітка. Інтервали якісної оцінки інтегрального показника ступеня рівня розвитку 

промислових підприємств за шкалою Харрінгтона: ДН- дуже низький (0- 0,2); Н - низький  

(0,2-0,37); С- середній (0,37-0,63); В - високий (0,63-0,8); ДВ - дуже високий (0,8-1). 
 

Від об'єктивності й точності оцінки результатів діяльності 

машинобудівних підприємств багато в чому залежить ефективність роботи, 

спрямованої на удосконалювання стратегічного управління інноваційністю 

підприємств.  

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що більша частина 

обраної сукупності промислових підприємств має середнє значення 
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інтегрального показника рівня розвитку адаптивного потенціалу, а отже, 

необхідно враховувати, що процес інновінгу є рушійною силою економічного 

зростання й інструментом до вирішення майбутніх глобальних викликів з 

урахуванням кризових впливів. 

У третьому розділі – «Удосконалення методичного забезпечення 

формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу» – запропоновано механізм та 

концептуальні аспекти формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу; сформовано креативні 

стратегічно-орієнтовані платформи моделювання сучасної системи управління 

підприємствами. 

Умови господарювання, що швидко змінюються, характеризуються 

впливом негативних наслідків внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Традиційні методи управління втрачають свою доцільність, виникає 

необхідність у формуванні нових адаптивно-орієнтованих систем для 

підвищення рівня розвитку промислових підприємств, нейтралізації негативних 

впливів, активності до нових потреб ринку тощо.  

Економічна наука підтверджує існування теорії, відповідно до якої 

економіка рухається довгими циклами (хвилі Кондратьєва), які виникають під 

впливом процесу інновінгу. У цих умовах виникає необхідність пошуку 

інноваційних підходів для формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами з метою вирішення стратегічних, 

тактичних та оперативних завдань. Одним з векторних напрямів розвитку 

промислових підприємств є кластерний аналіз, який визначає змістовне 

наповнення інноваційної моделі зростання. Кластерні об’єднання промислових 

підприємств є потенціально-складними і динамічними системами, які 

спроможні до інтелектуального розвитку, що дозволяє їм активно розвиватися 

та підвищувати рівень конкурентоспроможності на вітчизняних і зарубіжних 

ринках. 

За результатами розрахунків загального інтегрального показника рівня 

розвитку адаптивного потенціалу промислових підприємств за 2012–2019 рр. 

отримано ієрархічну дендрограму об’єднання промислових підприємств (за 

допомогою програми Statistica версії 6.4, модуль Cluster Analysis) (рис. 4). 

У дисертації обрану сукупність промислових підприємств було об’єднано 

у два кластери із середнім та низьким рівнем адаптивного потенціалу. Це 

свідчить про те, що більша їх частина знаходиться в критичному стані, для 

виходу з якого необхідно впроваджувати елементи інновінгу.  

Автором запропоновано механізм формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу, який 

базується на стратегічній, тактичній та оперативній орієнтації з використанням 

інноваційних за складом ідей і методів, структурованих у багаторівневі системи 

взаємозв’язків, що ґрунтуються на кластерному аналізі, дозволяє продукувати 

ефективні адаптивно-орієнтовані управлінські рішення, забезпечуючи  

ефективний розвиток підприємств (рис. 5). 
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Рис. 4. Ієрархічна дендрограма об’єднання за інтегральними показниками 

рівня розвитку адаптивного потенціалу промислових підприємств (за 

результатами Statistica версії 6.4) 

 

Креативні стратегічно-орієнтовані платформи моделювання сучасних 

систем управління (рис. 6) визначають найважливіші параметри, пропорції та 

темпи розширеного відтворення, реалізації головних цілей підприємства. 

В роботі визначено, що перспективне планування включає розробку 

стратегії управління підприємствами і прогнозування їх фінансової діяльності. 

Креативно-орієнтована стратегія забезпечує суттєвий вплив на загальну 

економічну стратегію підприємства.  

У сучасних ринкових умовах очевидною є необхідність проведення 

системних реформ і заходів щодо розвитку цифрової економіки в соціально-

економічних системах. Цифрова трансформація забезпечує якнайповніше 

розкриття потенціалу цифрових технологій шляхом їх використання у всіх 

аспектах бізнес-процесів, продуктів і послуг, підходів до прийняття рішень. 

Слід підкреслити, що однієї технології ніколи не буде достатньо для цифрової 

трансформації. Для завершення процесу цифрової трансформації необхідні 

чітко визначені бізнес-цілі й дані. Таким чином, цифрову трансформацію 

можна розглядати лише на стику всіх трьох вимірів - сформульована бізнес-

проблема, доступність даних, сама технологія. 
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Рис. 5. Механізм формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу 
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Автором запропоновано концептуальні аспекти формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах 

інновінгу з використанням інструментів реінжинірингу, що ґрунтуються на 

інноваційній реконструкції системи управління підприємством та передбачає 

цілісне і системне моделювання їх бізнес-процесів; принципово враховуючи 

зміну інформаційних потоків, в результаті чого удосконалюється організаційна 

структура, перерозподіляються ресурси, оптимізуються витрати окремих 

елементів, скорочуються терміни реалізації продукції, підвищується якість 

обслуговування, поліпшується імідж промислового підприємства тощо.  

Таким чином, на підставі узагальнення теоретико-методичних та науково-

практичних положень щодо формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу обґрунтовано 

необхідність розроблення нових методів й інструментів удосконалення 

структури та процесу прийняття управлінських рішень в умовах актуалізації 

трансформаційних змін і розбудови соціально-економічної концепції 

інтелектуалізації суспільства.  

 

ВИСНОВКИ  

 

Одержані результати дослідження в сукупності вирішують важливе 

науково-практичне завдання – розроблення теоретико-методичних і науково-

практичних підходів до формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. Основні 

висновки полягають у такому: 

1. Автором обґрунтовано, що в сучасних умовах господарювання для 

розробки ефективної системи управління  необхідно враховувати вимоги 

невизначеності та формувати  адаптивні механізми, які дозволять знизити 

впливи ризиків від кризових явищ, і створити можливості для розвитку 

вітчизняних підприємств. Зростання динамічності й мінливості зовнішнього 

середовища призводить до переважання інтуїтивних управлінських рішень; 

методи і механізми управління не забезпечують ефективність діяльності й 

економічну стійкість підприємства. Це зумовлено нечіткістю і непослідовністю 

проведення реформ, недостатньою глибиною їх опрацювання й відсутністю 

системного підходу до заходів, які здійснюються в цьому напрямі.  

2. Визначено, що сучасна адаптивно-орієнтована система управління 

підприємствами матиме успіх у тому випадку, якщо постійно і безперервно 

відбуватиметься процес вдосконалення, орієнтації на відповідності управління 

перманентним умовам суспільства за допомогою розробки  адаптивних 

механізмів сталого розвитку підприємств з використанням моделей управління,  

враховуючи основні принципи, функції і методи їх реалізації. 

Доведено, що існуюча практика управління вітчизняними 

підприємствами потребує кардинальних перетворень, отримання науково-

обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності їх діяльності, 

оскільки умови, які сформувалися, призвели до розривів партнерських зв'язків, 

до зміни практики ведення бізнесу. Більшість підприємств знаходиться в 
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складних кризових фінансово-господарських ситуаціях. Все це вимагає 

створення адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами, що 

надасть можливість вітчизняним підприємствам активно розвиватися. 

3. Процес інновінгу кардинально впливає на акумулювання генеральних 

цілей розвитку підприємств за допомогою розробки і впровадження 

інноваційних «продуктів», які позитивно впливають на процеси діяльності та 

формування бізнес-моделей, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня 

розвитку підприємства та збільшує його конкурентні переваги. Попит на нові 

технології підтримуватиме світовий попит на кваліфікованих та інноваційних 

фахівців у майбутньому. Промислові підприємства постійно мають займатися 

пошуком і просуванням фахівців з унікальними і креативними можливостями, 

щоб максимізувати їхній потенціал для адаптації та успіху в різних ситуаціях та 

при подоланні кризових наслідків. 

4. При оцінюванні адаптивного потенціалу промислових підприємств 

важливим завданням є визначення системи критеріїв і показників, виходячи з 

цілей дослідження. При виборі критеріїв ефективності необхідно 

дотримуватись таких вимог: відповідність мети проведення оцінювання; 

ґрунтовність відображення наслідків діяльності; ідентичність вимірності 

складових; визначення фізичного, економічного, соціального або іншого 

векторного розвитку; чутливість до змін характеристик тощо. На основі 

проведеного аналізу описових характеристик показників, які формують систему 

адаптаційних напрямів для промислових підприємств, відповідно до нових 

умов господарювання й описових видів  їх потенціалу сформовано систему 

оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств, дозволяє 

визначати їх векторні можливості, що характеризують: когнітивну 

спрямованість (свідчить про наявність у керівництва промислового 

підприємства уявлень про стан розвитку, а також є основою для визначення 

векторів активності підприємства); афективну спрямованість (служить для 

самооцінки спрямованості інтересів, задоволеності досягненнями тощо); 

поведінкову спрямованість (свідчить про позитивні або негативні наслідки 

діяльності).  

5. У роботі визначено, що безперервність процесу інновінгу в системі 

управління промисловими підприємствами, залучення великої кількості 

учасників, зміщення інноваційної активності в напрямі організаційно-

управлінських інновацій є відмінними характеристиками сучасних 

інноваційних процесів. Для вирішення консолідованих задач розвитку автором 

розроблено механізм формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу, реалізація якого визначає 

різновекторні аспекти адаптації потенційних можливостей промислових 

підприємств, починаючи від теоретичного обґрунтування до практичного 

вирішення  відповідно до сучасних реалій. 

6. Запропонований автором науково-практичний підхід до формування  

креативних стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасної системи 

управління промисловими  підприємствами дозволяє  корегувати стратегічні 

орієнтири, визначати векторні напрями, формувати  організаційну структуру на 
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основі аналізу галузі і деяких прогнозів розвитку. В основі ринкових стратегій, 

орієнтованих на підтримку конкурентоспроможності продукції, лежить процес 

інновінгу та впровадження нововведень. Нові можливості використання 

сучасного інструментарію інновінгу в системі управління набувають більшого 

значення в практичній діяльності вітчизняних промислових підприємств.  

7. Відповідно до запропонованих у дисертації концептуальних аспектів 

формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу кожен прорив формує тривале зростання, 

потім виникає переломний кризовий момент. Технології інновінгу впливають 

на розвиток суспільства, на рівень життя населення тощо. Для ефективного 

використання цифрових даних промислові підприємства повинні постійно 

застосовувати, тестувати і використовувати нові технології, щоб краще 

адаптуватися та бути готовими до майбутніх змін. Впровадження нових 

технологій є більш ризикованим підходом, ніж використання існуючих систем, 

а отже, вимагають високого рівня інноваційних потенціальних можливостей 

промислових підприємств. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Юхман Я. В. Формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Українська інженерно-педагогічна академія, 

Харків, 2020. 

У роботі узагальнено особливості формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління підприємствами на основі еволюції тенденцій сучасної 

управлінської науки та  визначено доцільність активізації інновінгу в процесі 

управління їх економічним зростанням. Визначено функціональні властивості 

адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами на засадах 

інновінгу на  теоретико-семантичній основі. Запропоновано методичне 

підґрунтя формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу. Розроблено науково-

практичний підхід щодо оцінювання адаптивного потенціалу промислових 

підприємств на основі тенденцій  їх інноваційно-технологічного розвитку. 

Удосконалено механізм формування адаптивно-орієнтованої системи 

управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. 

Запропоновано науково-практичний підхід до формування креативних 

стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління 

промисловими  підприємствами. Запропоновано концептуальні аспекти 

формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу. 

Ключові слова: адаптивно-орієнтована система управління; інновінг; 

адаптивний потенціал; промислові підприємства; механізм; концептуальні 

аспекти; стратегічно-орієнтовані платформи моделювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Юхман Я. В. Формирование адаптивно-ориентированной системы 

управления промышленными предприятиями на основе инновинга. - 

Квалификационная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Украинская инженерно-педагогическая 

академия, Харьков, 2020. 

В работе обобщены особенности формирования адаптивно-

ориентированной системы управления предприятиями на основе эволюции 

тенденций современной управленческой науки и определена целесообразность 

активизации инновинга в процессе управления их экономическим ростом. 

Определены функциональные свойства адаптивно-ориентированной системы 

управления предприятиями на основе инновинга з использованием теоретико-
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семантического подхода. Предложена методическая основа формирования 

адаптивно-ориентированной системы управления промышленными 

предприятиями на основе инновинга. Разработан научно-практический подход 

к оценке адаптивного потенциала промышленных предприятий на основе 

тенденций их инновационно-технологического развития. 

Усовершенствован механизм формирования адаптивно-ориентированной 

системы управления промышленными предприятиями на основе инновинга. 

Предложен научно-практический подход к формированию креативных 

стратегически ориентированных платформ моделирования современной 

системы управления промышленными предприятиями. Предложены 

концептуальные аспекты формирования адаптивно-ориентированной системы 

управления промышленными предприятиями на основе инновинга. 

Ключевые слова: адаптивно-ориентированная система управления; 

инновинг; адаптивный потенциал; промышленные предприятия; механизм; 

концептуальные аспекты; стратегически ориентированные платформы 

моделирования. 

 

ANNOTATION 

 

Yukhman Ya. V. Formation of an adaptive-oriented management system 

for industrial enterprises based on innovation. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts 

Dissertation for the candidate degree of economic sciences, specialty 

08.00.04 – economics and enterprise management (by types of economic activity). – 

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, 2020.  

The dissertation is devoted to the scientific justification of theoretical and 

methodical provisions and developing practical recommendations concerning the 

formation of an adaptive-oriented system of industrial enterprise management on the 

basis of innovation according to the new challenges of society. 

Within the frames of the theoretical aspects of  forming an adaptive-oriented 

system of industrial enterprise management on the basis of innovation the 

peculiarities of forming an adaptive-oriented system of industrial enterprise 

management are generalized on the basis of evolution of modern management 

science trends; scientific approaches to innovation activation and intensive use in the 

process of managing the economic growth of domestic enterprises are analyzed and 

systematized; theoretical and semantic aspects  of the adaptive-oriented system of 

industrial enterprise management on the basis of innovation functional properties  is  

examined; the methodical background for forming  the aspect-oriented system of 

industrial enterprise management on the basis of innovation is formed. 

The expediency of forming the adaptive-oriented system of industrial 

enterprise management, which must include the events of various scales, from minor 

changes  to  transformations on structural and functional levels, requiring different 

amount of resources involved, which may affect the sustainability of enterprises is 

proved in the work. This forms a basis for development of a complex of tasks dealing 

with   enterprise management and taking into consideration the properties of its active 
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and preventive adaptive orientation, the depth of transformation in conditions of 

uncertainty and dynamism. 

The author defines that the importance of innovation in the system of domestic 

industrial enterprise management lies in the process of providing creative and 

intellectual directions of development based on the aggregation of dominant 

postulates of the theories of innovations, formed under the consolidated influence of 

active creative and innovative activity ( discoveries, creative thinking, rationalization 

etc.), defining the effective material and moral accelerating growth, improving 

solving problems of financial, economic and competitive stability. In this regard there 

is a scientific and practical objective need to form the strategic concept that considers 

innovation as a vector direction of domestic industrial enterprises strategic 

development. 

Within the framework of analytical and diagnostic basis assessment of the 

adaptive potential of industrial enterprises the tendencies of innovative technical 

development of domestic machine-building enterprises are analyzed; scientific and 

practical aspects of assessing the adaptive potential of industrial enterprises are 

proposed; an  integrated  assessment of the components of the adaptive potential of 

industrial enterprises is carried out. 

Within the framework of improving the methodological support for the 

formation of an adaptive-oriented system of industrial enterprise management on the 

basis of innovation, the mechanism and the conceptual aspects of the formation of an 

adaptive-oriented system of industrial enterprise management on the basis of 

innovation are proposed; creative strategically-oriented platforms for modeling a 

modern system of enterprise management are formed.  

In accordance with the conceptual aspects of the formation of an adaptive-

oriented system of industrial enterprise management on the basis of innovation 

proposed by the author, each breakthrough forms a permanent growth, then there is a 

turning point in the crisis. Accordingly, innovation technologies, undoubtedly, affect 

the development of society, the standard of living of the population etc. For the 

effective use of digital data, industrial enterprises must constantly apply, test and use 

new technologies to better adapt and be prepared for future changes. The introduction 

of new technologies is more risky than the use of existing systems and, respectively, 

requires a high level of innovative potential of industrial enterprises. 

In the dissertation, on the basis of generalization of theoretical and methodical 

as well as scientific and practical applications on the formation of an adaptive-

oriented system of industrial enterprise management on the basis of innovation, the 

necessity of developing new methods and tools of improvement of the structure and 

process  of decision-making in the conditions of transformational changes and 

development of social and economic concept of the intellectualization of society is 

sustained. 

Key words: adaptive-oriented system of management; innovation, adaptive 

potential; industrial enterprises, mechanism, conceptual aspects, strategically-oriented 

modeling platforms. 
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