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М.К. ЧЕБОТАРЬОВ 
 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО АДАПТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ВИЗНАЧЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

 
Стаття присвячена визначенню педагогічних умов готовності майбутніх менеджерів до адаптивного 

управління у процесі професійної підготовки; доведено, що успішність пристосування суб’єктів 
господарювання до інтенсивних соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій залежить, від 
спроможності керівників, директорів, менеджерів різних рівнів здійснювати адаптивне управління їх 
діяльністю; наведено визначення поняття «адаптивне управління» («управління підприємством, яке 
дозволяє завдяки механізму адаптації, тобто безперервного відстеження відповідності фактичного рівня 
адаптації нормативному, вносити своєчасні зміни у стратегічні, поточні й оперативні плани з метою 
забезпечення стійкого розвитку підприємства за умови прогнозування змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища»), «адаптивна структура управління», «адаптаційна організаційна структура», «управління 
адаптивним розвитком підприємства» та сучасні наукові погляди на складові поняття «адаптивне 
управління»; визначено й обґрунтовано такі педагогічні умови: забезпечення спрямованості майбутніх 
менеджерів на формування готовності до адаптивного управління; активізація взаємодії викладачів і 
студентів для забезпечення їх ефективної включення у процес формування готовності до адаптивного 
управління; використання інноваційних педагогічних технологій для формування готовності майбутніх 
менеджерів до адаптивного управління; обґрунтовано перспективні можливості інноваційних інтерактивних 
технологій (ігрове проектування, ділові ігри, рольові та імітаційні ігри, кейс-метод, освітній коучинг) для 
формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління в процесі професійної підготовки 
закладах вищої освіти.  
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Н. К. ЧЕБОТАРЕВ 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ К АДАПТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Статья посвящена определению педагогических условий готовности будущих менеджеров к 

адаптивному управлению в процессе профессиональной подготовки; доказано, что успешность 
приспособления субъектов хозяйствования к интенсивным социально-экономическим и общественно-
политическим трансформациям зависит от способности руководителей, директоров, менеджеров разных 
уровней осуществлять адаптивное управление их деятельностью; приведено определение понятия 
«адаптивное управление» («управление предприятием, которое позволяет благодаря механизму адаптации, 
то есть непрерывного отслеживания соответствия фактического уровня нормативной адаптации, вносить 
своевременные изменения в стратегические, текущие и оперативные планы с целью обеспечения 
устойчивого развития предприятия при условии прогнозирования изменений внутренней и внешней 
среды»), «адаптивная структура управления», «адаптационная организационная структура», «управление 
адаптивным развитием предприятия» и научные взгляды на составляющие понятия «адаптивное 
управление»; определены и обоснованы следующие педагогические условия: обеспечение направленности 
будущих менеджеров на формирование готовности к адаптивному управлению; активизация 
взаимодействия преподавателей и студентов для обеспечения их эффективного включения в процесс 
формирования готовности к адаптивному управлению; использование инновационных педагогических 
технологий для формирования готовности будущих менеджеров к адаптивному управлению; обоснованы 
перспективные возможности инновационных интерактивных технологий (игровое проектирование, деловые 
игры, ролевые и имитационные игры, кейс-метод, образовательный коучинг) для формирования готовности 
будущих менеджеров к адаптивному управлению в процессе профессиональной подготовки заведениях 
высшего образования. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, готовность, будущие инженеры, адаптивное 
управление, педагогические условия, инновационные педагогические технологии.   

 
M. K. CHEBOTAREV 
 
FORMATION OF READINESS OF FUTURE MANAGERS FOR ADAPTIVE MANAGEMENT 

IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING: DETERMINATION OF PEDAGOGICAL 
CONDITIONS 

 
The article is devoted to determining the pedagogical conditions of readiness of future managers for adaptive 

management in the process of professional training; it is proved that the success of adaptation of economic entities 
to intensive socio-economic and socio-political transformations depends on the ability of leaders, directors, 
managers of different levels to carry out adaptive management of their activities; the definition of the concept of 
"adaptive management" ("Enterprise management, which allows through the mechanism of adaptation, ie 
continuous monitoring of compliance with the actual level of adaptation to the norm, to make timely changes in 
strategic, current and operational plans to ensure sustainable development of the enterprise in forecasting changes in 
internal and external environment"), adaptive structure management", adaptive organizational structure", 
"Management of adaptive development of the enterprise" and modern scientific views on the components of the 
concept of "adaptive management"; the following pedagogical conditions are defined and substantiated: ensuring the 
orientation of future managers on the formation of readiness for adaptive management; intensification of interaction 
between teachers and students to ensure their effective inclusion in the process of forming readiness for adaptive 
management; use of innovative pedagogical technologies to form the readiness of future managers for adaptive 
management; the perspective possibilities of innovative interactive technologies are substantiated (game design, 
business games, role and simulation games, case method, educational coaching) to form the readiness of future 
managers for adaptive management in the process of professional training in higher education institutions. 

Key words: management activities, readiness, future engineers, adaptive management, pedagogical conditions, 
innovative pedagogical technologies. 

 
Постановка проблеми. Упровадження 

європейських стандартів життя та вихід України на 
провідні позиції у світі визнаються метою «Цілей 
Сталого Розвитку: «Україна – 2030» [12]. Акцент 

здійснюється, зокрема, на необхідності відновлення 
макроекономічної стабільності, упровадження 
інновацій, забезпечення стійкого зростання 
економіки, створення сприятливих умов для ведення 
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господарської діяльності та прозорої податкової 
системи. Передбачається, що досягнення 
запланованого стане можливим завдяки створення 
сприятливого середовища для ведення бізнесу, 
розвитку малого і середнього підприємництва, 
залучення інвестицій, спрощення міжнародної 
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. 
згадані пріоритети, безперечно, можуть бути 
досягнуті, зокрема, за умови наявності компетентного 
кадрового потенціалу менеджерів, від стратегiчності й 
адаптивності управлінської діяльності яких залежатиме 
соціально-економічна стабільність підприємства, 
установи, організації, подолання кризових явищ в 
бізнесі і підприємництві, успішність запровадження 
інноваційних технологій на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Професійна підготовка майбутніх менеджерів у 
вищих технічних навчальних закладах є предметом 
дослідження таких науковців, як: Л. Влодарска-Зола, 
Є. Воробйова, Б. Гаєвський, І. Гінсіровська, 
А. Клімова, О. Кондрашова, М. Москальов, 
О. Романовський, Н. Черненко та інші дослідники. 

Сучасні підходи до адаптивного управління є 
предметом уваги Т. Борової [1], Є. Ждамірова [4], 
В. Левицького [6], М. Москальова [7], І. Стец [9], 
І. Токманової [10], Л. Фесік [11], Н. Янченко [14] та 
інших дослідників. Проблеми готовності майбутніх 
менеджерів до адаптивного управління піднімались 
і автором статті. 

Теоретичні та методологічні основи 
дослідження. Необхідність приведення професійної 
підготовки майбутніх фахівців у відповідність з 
сучасними запитами ринку праці, роботодавців, 
споживачів, суспільними потребами звучить у 
Законі України «Про вищу освіту» (2017). У ст. 3 
цього Закону зазначено, що державна політика у 
сфері освіти має сприяти сталому розвитку 
суспільства шляхом підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу для 
пріоритетних галузей економічної діяльності та 
створення умов для освіти впродовж життя.  

Це передбачає налагодження гармонійної 
взаємодії національних систем освіти, науки, 
мистецтва, бізнесу та держави з метою забезпечення 
стійкого соціально-економічного розвитку держави; 
визначення збалансованої структури та обсягу 
підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням 
потреб особи, інтересів держави, територіальних 
громад і роботодавців; забезпечення розвитку 
наукової, науково-технічної, мистецької та 
інноваційної діяльності закладів вищої освіти та їх 
інтеграції з виробництвом [5]. 

Мета статті – визначити та розкрити 
педагогічні умови формування готовності майбутніх 
менеджерів до адаптивного управління у процесі 
професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Успішність 
пристосування суб’єктів господарювання до 
інтенсивних соціально-економічних і суспільно-
політичних трансформацій залежить, зокрема, від 
спроможності керівників, директорів, менеджерів 
різних рівнів здійснювати адаптивне управління їх 

діяльністю. За таких умов посилюються вимоги до 
управлінської підготовки майбутніх менеджерів у 
закладах вищої освіти (ЗВО), існує необхідність 
удосконалення її змісту, методів, форм, засобів з 
огляду на потребу формування готовності до 
адаптивного управління під час професійного 
навчання.  

Існують такі визначення поняття «адаптивне 
управління», «адаптивна структура управління», 
«адаптаційна організаційна структура», «управління 
адаптивним розвитком підприємства»: 

- форма управління підприємством, що допомагає 
йому гнучко змінюватися, швидко пристосовуватися 
до цілей, що оновлюються, завдань, функцій 
підприємства, до змін в зовнішньому економічному 
середовищі, в умовах своєї діяльності; 

- структура управління, що дає можливість 
гнучко реагувати на зміни в навколишньому 
середовищі і враховує інноваційні прийоми 
управлінської діяльності («Енциклопедичний 
словник з державного управління» [3, с.21]); 

- сукупність методів теорії управління, що 
дають можливість синтезувати системи управління, 
які мають можливість змінювати параметри 
регулятора або структуру регулятора в залежності 
від зміни параметрів об’єкта управління або 
зовнішніх збурень, що діють на об’єкт управління; 

- організаційна структура фірми, яка гнучко 
змінюється, швидко пристосовується до оновлених 
цілей, завдань, функцій і змін у зовнішньому 
економічному середовищі, у внутрішніх умовах 
власної діяльності («Сучасний економічний 
словник») тощо. 

Адаптивне управління – це управління 
підприємством, яке дозволяє завдяки механізму 
адаптації, тобто безперервного відстеження 
відповідності фактичного рівня адаптації 
нормативному, вносити своєчасні зміни у 
стратегічні, поточні й оперативні плани з метою 
забезпечення стійкого розвитку підприємства за 
умови прогнозування змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища [6, с.20].  

Метою адаптивного управління є пошук 
найефективніших варіантів ухвалення і виконання 
рішень, направлених на функціонування й розвиток 
підприємств у конкурентному середовищі, а 
головним завданням – підтримка внутрішньої 
стабільності системи в умовах постійно змінного 
зовнішнього середовища [4, с. 190].  

На рис. 1 відображено Сучасні наукові погляди 
на складові поняття «адаптивне управління».  

Для успішного формування готовності 
майбутніх менеджерів до адаптивного управління у 
процесі професійної підготовки нами було 
визначено й обґрунтовано такі педагогічні умови: 

1) забезпечення спрямованості майбутніх 
менеджерів на формування готовності до 
адаптивного управління;  

2) активізація взаємодії викладачів і студентів 
для забезпечення їх ефективної включеності у 
процес формування готовності до адаптивного 
управління;  
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3) використання інноваційних педагогічних 
технологій для формування готовності майбутніх 

менеджерів до адаптивного управління [13]. 

 

 
 

Рис. 1 Сучасні наукові погляди на складові поняття «адаптивне управління». Джерело: [13, с. 23] 
 

Визначаючи першу педагогічну умову, ми 
виходили з думки про те, що ефективне практичне 
застосовування адаптивного управління в 
професійній діяльності, має покладатися на 
сформовану в майбутніх менеджерів спрямованість 
на його успішне засвоєння і виконання. Тобто, певна 
структура усвідомлених мотивів, цінностей та 
інтересів майбутніх менеджерів має сприяти їх 
активному оволодінню теорією і практикою 
адаптивного управління, досягненню успіху в 
цьому, самовдосконаленню. Майбутні менеджери 
мають бути зацікавленні в успішній управлінській 
діяльності в мінливих умовах сьогодення та 
усвідомлювати, що готовність до цього – необхідний 
компонент їхньої професійної компетентності 
загалом і управлінської компетентності зокрема. 

Виокремлюючи другу педагогічну умову, ми 
відштовхувалися від думки про те, що формування 
готовності майбутніх менеджерів до адаптивного 
управління має покладатися на багатоаспектну, 
системну, організовану педагогічну взаємодію 
викладачів і студентів на різних курсах навчання. 
Особистісна орієнтація такої взаємодії вимагає 

вибудови продуктивного освітнього середовища, в 
якому в умовах співтворчості студентів і викладачів 
формування готовності майбутніх менеджерів до 
адаптивного управління мало б стійку й позитивну 
динаміку. Моделювання такого освітнього середовища 
має покладатися на виважене педагогічне управління 
процесом формування готовності майбутніх 
менеджерів до адаптивного управління, високий 
рівень професіоналізму науково-педагогічних 
працівників, активізацію їхньої суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії зі студентами, що є найважливішою 
умовою особистісно-орієнтованого навчання. 

Визначаючи третю педагогічну умову, ми 
вважаємо, що технології навчання у вищому 
навчальному закладі слід розглядати як систему 
психологічних, педагогічних, дидактичних, 
методичних процедур взаємодії викладачів і студентів 
з урахуванням їх здібностей і схильностей, 
спрямованих на проектування й реалізацію змісту, 
методів, форм і способів навчання, адекватних 
цілям освіти, змісту майбутньої діяльності й 
вимогам до професійно важливих якостей сучасних 
фахівців.  
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Інноваційні педагогічні технології спрямовані 
на активізацію пізнавальної діяльності студентів, 
вибір і обґрунтування способів і прийомів їх 
навчання, форм контролю знань і умінь. Вони 
сприяють розвитку активності, самостійності 
майбутніх менеджерів, їх уміння працювати в 
команді, спілкуватися під час вирішення проблем, 
домовлятися, відстоювати власну думку, делегувати 
повноваження, брати відповідальність за ухвалені 
рішення та реалізовані на їх основі дії [2]. 

За попередніми висновками зауважимо, що 
інноваційні технології, на нашу думку, мають дуже 
важливі для формування готовності майбутніх 
менеджерів до адаптивного управління у процесі 
професійної підготовки ознаки – активний, 
особистісно орієнтований, продуктивний і творчий 
характер, що переконує нас у доцільності їх 
використання у практиці навчальної взаємодії зі 
студентами, органічності їх упровадження з огляду 
на виокремленні й обґрунтовані нами вище першу й 
другу педагогічні умови. 

Сутність та призначення інноваційних 
інтерактивних технологій (ігрове проектування, 
ділові ігри, рольові та імітаційні ігри, кейс-метод, 
освітній коучинг) показує перспективні можливості 
для формування готовності майбутніх менеджерів 
до адаптивного управління в процесі професійної 
підготовки в ЗВО. 

Висновки. На підставі нашого дослідження. 
викладеного вище, ми дійшли висновку, що 
визначені нами педагогічні умови ( забезпечення 
спрямованості майбутніх менеджерів на формування 
готовності до адаптивного управління; активізація 
взаємодії викладачів і студентів для забезпечення їх 
ефективного включення у процес формування 
готовності до адаптивного управління; використання 
інноваційних педагогічних технологій для 
формування готовності майбутніх менеджерів до 
адаптивного управління) сприяють формуванню 
готовності майбутніх менеджерів до адаптивного 
управління в процесі професійної підготовки у 
закладах вищої освіти. 

Перспективним, на нашу думку, є визначення 
моделі готовності майбутніх менеджерів до 
адаптивного управління у процесі професійної 
підготовки.  
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