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РЕГІОНУ 

 
Ресурсний потенціал та географічне положення України визначають 

особливе місце аграрної сфери в системі національної економіки.  
Децентралізація та євроінтеграція України забезпечують сприятливі умови для 
розвитку та специфікації окремих регіонів, більшість з яких нині є аграрними. 
Водночас поглиблення впливу глобалізаційних факторів, світових 
трансформацій економічного простору загострює питання 
конкурентоспроможності, територіальної диспропорції, інфраструктурного, 
інституціонального та соціального забезпечення, неконтрольованого зростання 
трудової міграції. Вирішити ці питання можна за допомогою адаптивного 
управління аграрною сферою регіону. 

Термін «адаптивне управління» є міждисциплінарним поняттям і 
використовується в різних сферах досліджень (освіта, ІТ, промисловість, 
транспорт, фінанси, СГ тощо). Проте у сучасних вітчизняних і зарубіжних 
вчених немає однозначної думки щодо еволюції та сутності адаптивного 
управління. 

Витоки адаптивного управління ряд науковців [2] вбачають із 
ситуативної теорії адаптації. Центральним моментом ситуаційного підходу 
менеджменту є ситуація, тобто конкретний склад обставин, які в значній мірі 
впливають на об’єкт в даний момент [4]. Теорію адаптації називають ще 
стратегією пристосування. 

У вузькому розумінні адаптивне управління можна визначити, як 
особливу функцію, що поєднує процес та механізми адаптації, в широкому – 
гнучкий та особливий спосіб управління. 

Науковці [2, 3] визначають адаптивне управління, як процес прийняття 
управлінських рішень для визначення і реалізації актуалізованих цілей, тобто 
як цілеспрямований керований вплив.  
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Такий підхід не розкриває в достатній мірі потенціал використання такого 
управління для реалізації нових потенційних можливостей, що виникають 
внаслідок взаємовпливу суб’єктів у мінливому середовищі. 

На нашу думку є доцільним використання системно-структурного 
підходу для визначення адаптивного управління, як цілісної множини 
елементів управління з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього 
середовищ та зв’язків суб’єкт-об’єкт-середовище управління. 

У рамках цього підходу адаптивну структуру управління можна 
визначити, як таку, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому 
середовищі і застосовує інноваційні прийоми управлінської діяльності [1, с. 21]. 

Застосування функціонального підходу до трактування передбачає 
визначення особливостей функціонування адаптивного управління. До них 
відносимо: механізм адаптації, що полягає у безперервному визначення 
фактичного рівня адаптації; внесення своєчасних зміни у стратегічні, поточні й 
оперативні плани за умови прогнозування змін середовищ функціонування; 
забезпечення ефективності діяльності, підтримання стійкого розвитку та 
підвищення конкурентних переваг; виживання і досягнення при цьому 
встановленої/реальної мети та цілей; адекватне реагування всіх структур та 
адаптація до змін внутрішнього та зовнішнього середовищ/нових запитів. 

Незважаючи на наявність різних наукових підходів до трактування 
терміну можна чітко відзначити спільні риси притаманні визначенню цього 
поняття в різних сферах досліджень. Науковці одноголосно наголошують на 
необхідності оптимізації характеристик і внесення змін у досліджуваний об’єкт 
з метою відповідності актуальному стану середовища функціонування. 

Отже, адаптивне управління аграрною сферою регіону можна визначити 
як цілісну систему важелів управління АПК, аграрною та соціальною 
політиками регіону на основі застосування адаптаційного механізму до змін 
інституційного та інфраструктурного середовищ з метою забезпечення 
ефективної діяльності, внутрішньої стабільності та стійкого розвитку. 

Таке управління має враховувати складний механізм законодавчого, 
економічного, організаційного, адміністративного та соціального впливу на 
відносини в регіональному, національному та світовому економічному 
середовищах. 
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