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успіху необхідно мати зворотній зв’язок з боку держави і 
державних інституцій, який дасть можливість вчасно та 
оперативно вирішувати конкретні проблеми, робити необхідні 
правки. Тобто, необхідно започаткувати реальний механізм 
комунікацій, налагодження постійної взаємодії між зацікавленими 
суб’єктами в успішному розвитку АПК України. 
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У період сучасних змін в економіці держави, політичних 

змінах, державному регулюванні, суб’єктам господарської 
діяльності з традиційними формами та методами управління дуже 
складно адаптуватись та оперативно реагувати на зміни, що 
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах. 

Організаційний розвиток суб’єкта господарської діяльності є 
невід’ємною умовою для ефективного та якісного функціонування 
всіх бізнес-процесів та підсистем організації, а також основною 
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умовою реалізацію стратегічної мети підприємства. Особливого 
значення набуває система управління організаційним розвитком 
промислового підприємства, а саме рівень її сформованості та 
відповідності сучасним умовам, можливості оптимізації 
організаційної структури підприємства та організаційної 
структури управління підприємством як внутрішній фактор 
стійкого розвитку суб’єкта господарювання [1]. 

В сучасних умовах господарювання, що визначаються 
надзвичайно високим рівнем динамічності та мінливості 
господарського середовища, підприємства постійно стикаються із 
необхідністю прискореної адаптації до ринкових перетворень, 
невід’ємною складовою здійснення якої є структурні зміни (зміни 
структури, зміни зв'язків, зміни процесів в організаційному 
середовищі).  

Прогнозування та оцінка, планування та цілеспрямована 
реалізація такого роду змін стає важливим науковим і 
практичним завданням, вирішення якого зорієнтоване на 
забезпечення підвищення ефективності підприємства за рахунок 
ґрунтовного впровадження комплексного підходу до розв’язання 
проблем адаптації, що має базуватися на дотриманні вимог 
оптимізації структурної побудови та системи господарських 
зв'язків відносно до умов зовнішнього середовища підприємства. 

Адаптація підприємства до змін ринкових умов 
господарювання має досягатися шляхом формування механізмів, 
функціонування яких буде орієнтовано на своєчасне або навіть 
випереджувальне визначення потенційно ймовірних 
трансформацій господарського середовища (можливостей та 
загроз, що виникають внаслідок такого роду змін), розробку та 
реалізацію заходів, спрямованих на здійснення відповідних 
перетворень внутрішнього середовища. За характером і змістом 
такого роду заходів можна виділити технологічні, організаційні та 
економічні механізми адаптації [2]. 

Технологічні механізми адаптації являють собою сукупність 
інструментів прямого впливу на товарно-асортиментну політику й 
виробничу сферу підприємства в цілому.  

До даної групи механізмів адаптації можна віднести такі 
заходи: оновлення асортименту продукції, що виробляється; 
широка диверсифікація і перепрофілювання виробництва; 
технологічне переозброєння та модернізація виробничої бази, що 
забезпечують зниження ресурсо- та енергоємності та ін.  
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Технологічні механізми, в основі яких звичайно знаходяться 
інноваційні заходи, визначаються найбільш високим рівнем 
ефективності, проте при відсутності відповідних інших умов 
(маркетингово-збутових, матеріально-технічних, кадрових і т. ін.) 
потребують значних інвестицій без достатніх гарантій зворотності 
коштів [3]. 

Проблема організаційного розвитку суб’єктів господарської 
діяльності досліджується в багатьох наукових роботах як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме: Афанасьєва Н.В., 
Раєвнєвої О.В., Пономаренко В.С., Кизима М.О., Богатирьова І.О., 
Кононенко І.В. та ін.  

Незважаючи на велику кількість наукових праць та значні 
досягнення в області обґрунтування теоретичних основ розвитку 
підприємства однак на сьогодні сутність, класифікація видових 
проявів на рівні підприємства чітко не визначені [4]. 

Отже, об’єктивність організаційних змін зумовлює 
необхідність розв’язання проблеми розвитку підприємств в умовах 
постійної динаміки внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування. Тоді цілі розвитку підприємств можна 
розглядати крізь призму загальновизнаних організаційних теорій, 
одним з напрямів яких щодо ефективної адаптації підприємств до 
змін зовнішнього середовища, є організаційний розвиток як 
процес позитивних і якісних змін в організації, що стосуються 
головним чином структури, способів діяльності та взаємодії.  

Концепція організаційного розвитку є прикладом 
еволюційного підходу і підходить для стратегії безперервного 
розвитку, тобто це безпосередні дії усередині підприємства щодо 
постійного розвитку і трансформації організації підприємства [5].  
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