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АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОСИСТЕМИ 

Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 

Для ефективного функціонування суб’єктам господарювання необхідна 

вчасна адекватна адаптація. Тому необхідно будувати діяльність на засадах 

адаптивного розвитку, який буде враховувати останні тенденції та перспективні 

напрямки, сучасні тренди європейського та світового ентерпрайзингу.  

Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не лише позитивну 

спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до обставин та умов 

функціонування у невизначеному середовищі, підприємство може досягти не 

лише сприятливих результатів, але й негативних наслідків певних дій. 

Адаптивний потенціал в свою чергу охоплює діапазон, на який 

розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації, а адаптивний 

розвиток спрямований лише на позитивні сценарії, оскільки він є результатом 

проведеного аналізу можливих наслідків.  

Природні системи можна вважати ідеальними, оскільки вони 

підпорядковані єдиним непорушним законам – законам фізики. Якщо прийняти 

їх за еталон і будувати штучні екосистеми у відповідності до функціонування 

природних, то можна висунути таку гіпотезу: сила протидії впливу зовнішнього 

середовища має дорівнювати силі його впливу. В цьому, з одного боку, і має 

полягати сутність адаптивного потенціалу: у здатності протидіяти силам, які 

сприяють змінам до того моменту, коли екосистема не підготується до змін. З 

іншого боку, штучні екосистеми мають походити на природні здатністю до 

асиміляції, тобто перетворювати середовище «під себе», під власні потреби та 

робити його зручним або, хоча б, неагресивним для функціонування. 

Тривалість опору змінам відповідає величині адаптивного потенціалу 

екосистеми. В даному досліджені розглядаються екосистеми мікрорівня, тобто 

ті, що здатні створювати додану вартість, а саме виробничі підприємства. 

Екосистема завдяки використанню адаптивного потенціалу чинить опір 

впливу рушійних сил, які спричиняють зміни. За цей час усі її елементи, 

підсистеми та ресурси перебудовуються для адаптації до нових умов 

функціонування або асиміляції середовища під себе. 

Адаптивний потенціал виступає межею якою закінчується зона стійкості 

в екосистемі і починаються зміни. На цій стаді його величина визначається як 

відношення квадрату величини впливу зовнішнього середовища до сили опору. 

Наступне формування адаптивного потенціалу відбувається відповідно до його 

структури: фінансовий потенціал, виробничий потенціал та інноваційний 

потенціал і охоплює діапазон, на який розповсюджуються вектори адаптації в 

даній конкретній ситуації. Тому модуль (довжина) вектору адаптації 

визначається як корінь квадратний із суми квадратів його координат, якими 

виступають структурні елементи адаптивного потенціалу. Після етапу 

адаптивного розвитку і подолання впливу зовнішнього середовища, екосистема 

на певний час повертається до стійкого стану, але вже якісно зміненою. 


