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У роботі  досліджені  теоретико-методологічні  засади формування  системи 

адаптивного управління на підприємствах машинобудування. Розглянуто сутність 

категорії  «адаптація»  підприємств,  досліджено  сучасний  стан  та  передумови 

адаптивного  управління  підприємствами  машинобудування. Наведено 

характеристику  елементів  системи  адаптивного  управління  підприємством. 

Подані  техніко-економічні показники діяльності та проведено аналіз  фінансових 

результатів  та  фінансового  стану  об’єкта  дослідження.  У  роботі  дано  оцінку 

результативності  адаптивного  управління  діяльністю підприємства.  Побудовано 

багатофакторну  регресійну  модель  зростання  інтегрального  показника 

результативності  системи  адаптивного  управління  діяльністю  об’єкта 

дослідження.  За  результатами  проведеного аналізу  наведені  та  обґрунтовані 

заходи  щодо  впровадження  системи  розпізнавання  та  прийняття  рішень  для 

адаптивного  управління  діяльністю  та  підходу  щодо  оцінки  доцільності 

використання системи адаптивного управління об’єктом дослідження.

Ключові  слова:  адаптація,  адаптивне  управління,  регресійна  залежність, 

інтегральний показник, результативність, система.

The theoretical and methodological principles of the formation of the system of 

adaptive control at the machine-building enterprises are researched in the paper. The 

essence of the category «adaptation» of enterprises is considered, the present state and 

preconditions  of  adaptive  management  by  mechanical  engineering  enterprises  are 

researched. The characteristics of elements of adaptive enterprise management system 

are presented. The submitted technical and economic indicators of the activity and the 

analysis of financial results and financial condition of the research object were carried 

out. The work gives an assessment of the effectiveness of adaptive management of the 

enterprise. A multi-factor regression model of growth of the integral indicator of the 

effectiveness  of  the  system  of  adaptive  control  of  the  object  of  the  research  was 

constructed.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  the  identified  and  substantiated 

measures for  the implementation of  the recognition and decision making system for 

adaptive management of the activity and the approach to assess the feasibility of using 

the system of adaptive management by the research object are presented.

Key words: adaptation, adaptive control, regression dependence, integral index, 



efficiency, system.


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	Виконав: студент 6 курсу,
	групи ІД-16-1мз
	спеціальності 073 – менеджмент
	Хвостенко І. C.
	Керівник Пирогов Д. Л.



