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"Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації
підприємства до організаційних змін в умовах
стратегічного розвитку"
Проблема організаційно-економічних основ управління підприємством
є актуальною в економіці будь-якої країни світу. Однією зі складових цієї
багатогранної проблеми є питання управління процесами адаптації до
організаційних змін на промислових підприємствах, що зараз особливо
актуально для сучасної економіки України. Цей процес повинен мати
циклічний характер з періодичністю, яка залежить від темпів і масштабів
назрівання суперечностей між вимогами конкурентного середовища і можливостями їх задоволення на базі потенціалу промислового підприємства.
Таке складне завдання має динамічний комбінаторний характер, а управління
окремими складовими адаптації лежить на відповідних функціональних
структурах підприємства.
На сьогодні гостро постає питання формування нових підходів до
управління та розробки моделей роботи підприємств у конкурентному
середовищі, що можна розглядати як адаптацію до змін організаційного
середовища. Ефективність управління реальними об'єктами, як показує
практика, має пряму залежність від ступеня використання адаптивного
механізму в процесі управління незалежно від природи об'єкта, яким
управляють.
Разом із тим деякі питання методичного забезпечення управління
процесами адаптації до організаційних змін розроблені недостатньо повно,
що потребує їх уточнення та розвитку в сучасних умовах господарювання.
Концепції адаптації та розвитку підприємств у зовнішньому конкурентному середовищі використовують різні підходи та моделі, сформовані на базі різних теорій управління.
Питання адаптації підприємств до умов середовища, що змінюються,
давно є одним із ключових у процесі забезпечення стабільного розвитку.
Особливо гостро відчувається необхідність управління організаційноекономічними процесами в період адаптації підприємства до істотної зміни
чинників зовнішнього середовища внаслідок активних інтеграційних процесів (глобалізації, повного або часткового злиття економік держав, входження у світові торгові організації тощо).

За допомогою методів та моделей оцінювання рівня адаптації
підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку
можливі визначення та оцінювання рівня адаптації підприємства, що
сприятиме підвищенню наукового рівня рішень щодо управління змінами
на підприємствах промисловості. Це дозволить керівникам постійно
підтримувати рівень розвитку підприємства, визначати його поточний
стан; попереджати загрозу виникнення кризових ситуацій; зменшувати
витрати на адаптацію підприємства. У подальшій науковій діяльності
буде докладніше розкрито адаптивну поведінку підприємств залежно від
конкурентного оточення підприємства.
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