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У статті розглянуто та обґрунтовано сучасні підходи, щодо адаптації підприємства до умов нестійкого 
зовнішнього середовища. В результати проведеного аналізу останніх досліджень було визначено структуру 
адаптації та її результативність. З урахуванням сутнісної характеристики видів адаптації й мети нашого дослі-
дження, було запропоновано розширена класифікація видів адаптації підприємства. Було розроблено схему 
стратегічного розвитку підприємства, як відкритої стаціонарної соціально-економічної системи на основі за-
стосування системного підходу з урахуванням думок сучасних авторів.

Ключові слова: адаптація, адаптивність, біфуркація, стратегія розвитку, бізнес-середовище, нестійкість, 
зовнішнє середовище.

Кривобок Е.В. ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ К 
НЕУСТОЙЧИВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

В статье рассмотрены и обоснованы современные подходы, по адаптации предприятия к условиям не-
устойчивой внешней среды. В результате проведенного анализа последних исследований была определена 
структура адаптации и ее результативность. С учетом сущностной характеристики видов адаптации и цели 
нашего исследования, была предложена расширенная классификация видов адаптации предприятия. Была 
разработана схема стратегического развития предприятия как открытой стационарной социально-экономи-
ческой системы на основе применения системного подхода с учетом мнений современных авторов.

Ключевые слова: адаптация, адаптивность, бифуркация, стратегия развития, бизнес-среда, неустойчи-
вость, внешняя среда.

Kryvobok K.V. JUSTIFICATION OF THE MODERN APPROACH TO ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO 
THE UNSTABLE EXTERNAL ENVIRONMENT

The article considers and substantiates modern approaches concerning the adaptation of the enterprise to the 
conditions of an unstable external environment. The results of the analysis of recent studies have identified the struc-
ture of adaptation and its effectiveness. Taking into account the essential characteristics of the types of adaptation 
and the purpose of our study, an extended classification of types of adaptation of the enterprise was proposed. The 
scheme of strategic development of the enterprise as an open stationary socio-economic system on the basis of 
the application of the system approach, taking into account the thoughts of contemporary authors, was developed.

Keywords: adaptation, adaptability, bifurcation, development strategy, business environment, instability, exter-
nal environment.

Актуальність. Постійне зростання динаміч-
ності бізнес-середовища в умовах глобалізації 
та трансформації економіки України у світову 
вимагає від вітчизняних підприємств засто-
сування системних процесів адаптації відпо-
відно до тенденцій на постійній основі. Біль-
шість українських промислових підприємств, 
які мали налагоджену систему виробничо-гос-
подарської діяльності, виявились нездатними 
своєчасно та адекватно реагувати на зміни у 
нестійкому зовнішньому середовищі, тому що 
мають нерозвинену систему адаптації і це зна-
чно знижує можливості управління.

У зв'язку з цим актуальним стає розви-
ток теоретичної бази щодо адаптації сис-

теми управління та формування ефективної 
організаційно-економічної системи адапта-
ції промислового підприємства до мінливих 
умов зовнішнього середовища з урахуванням 
впливу факторів та наявного власного потен-
ціалу суб'єкту господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій доводе, що питання адаптації підпри-
ємства вивчались багатьма вітчизняними й 
зарубіжними вченими-економістами, серед 
яких: Р. Акофф [1], П. Друкер [36], Є. Кузькін 
[10],  Л. Мельник [28], Р. Нельсон [2], О. Пас-
тухова [3], Д. Чуйко [4], Дж. О'Шоннессі [9], 
Й. Шумпетер [5], В. Ячменьова [6] та ін. 
В сучасних роботах вчених та фахівців роз-
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глянуто проблеми забезпечення стійкого 
функціонування підприємства на основі від-
повідності його внутрішніх характеристик 
зовнішньому оточенню, зокрема через вибір 
стратегії з безлічі можливих альтернатив та 
з урахуванням тенденцій нестійкого зовніш-
нього середовища. 

Але, велике різноманіття запропонова-
них способів пристосування до змін значно 
ускладнює налагодження процесу адаптації 
підприємств та його управління. Крім того, 
результати досліджень терміну «адаптація» 
показує, що сьогодні не існує єдиного підходу 
до його визначення (розглядається як процес 
пристосування, зміни параметрів, складо-
вих і самої системи загалом), що ускладнює 
формування організаційно-економічної сис-
теми адаптації підприємства до змін в умовах 
нестійкого зовнішнього середовища.

Метою статті є обґрунтування підходу 
щодо адаптації підприємства до змін в умо-
вах нестійкого зовнішнього середовища на 
основі застосування процесів біфуркації.

Результати дослідження. Сьогодні біль-
шість промислових підприємств України зали-
шаються у стані кризи. Аналіз їх діяльності 
показав, що керівництво цих підприємств 
негативні наслідки своєї діяльності пов’язує з 
наступними трьома причинами: брак власних 
ресурсів, падіння платоспроможності спожи-
вачів та недосконалість державної податкової 
політики.

Керівники схильні бачити вплив тільки 
зовнішніх факторів на діяльність  підприєм-
ства (брак ресурсів – нестабільність ринку, 
падіння попиту – світова криза, податкова 
політика – некомпетентність чиновників), що 
призводе до обмеженого сприйняття реаль-
ної ринкової ситуації і як наслідок негативні 
показники стратегічного розвитку. Головним у 
вирішенні цих проблем має стати перехід від 
застарілих форм і методів господарювання до 
ринкових. 

Це потребує формування нового підходу 
в управління підприємством, що передбачає 
використання ресурсозберігаючих технологій, 
обґрунтованому управлінському рішенні та 
моніторингу показників-індикаторів, які вико-
ристовуються для інтерпретації змін у зовніш-
ньому середовищі. 

Промислові підприємства мають власний 
інноваційний потенціал, завдяки якому можна 
подолати їх критичне становище. Тому, акту-
альність розробки системи адаптації під-
приємства для забезпечення його конкурен-
тоспроможності зросла в сучасних умовах 

ринкових стосунків і стає визначальним для 
виживання. 

Р. Акофф у своїй роботі [1] зазначає, що 
адаптація до швидких змін у зовнішньому 
середовищі вимагає від нас швидкого та зна-
чного корегування того, що ми робимо, і того, 
як ми це робимо. Як висловився видатний 
дослідник менеджменту Пітер Друкер [36], 
керівники тепер повинні управляти пору-
шеннями безперервності, а зміни в управ-
лінні стали головною турботою тих, хто з цим 
пов'язаний. Н. Зябліцька зосереджує увагу, 
що «в процесі адаптації особливого значення 
набуває системність функцій управління, під 
якою розуміється не тільки взаємоузгодже-
ність між собою таких функцій, як планування, 
організація, контроль і мотивація, а й відпо-
відність оперативній реалізації даних функцій 
стратегічному плану розвитку підприємства» 
[32]. Тому, найкращий спосіб реагування 
на зміни – це постійний контроль над ними, 
якому необхідно приділяти багато уваги.

Термін адаптація має складну внутрішню 
структуру, яка на думку Є. Пастухової [3], вмі-
щує функціональні та процесні складові, що 
характеризують сутність адаптації та склада-
ються із наступних основних елементів:

1. Адаптивні ознаки – забезпечують вижи-
вання системи та її адаптацію до конкретних 
змін зовнішнього середовища (якісні осо-
бливості та властивості системи; сукупність 
характеристик для забезпечення цілісності 
системи; збалансованість системи тощо);

2. Адаптивність – здатність системи 
успішно пристосовуватись до змін у зовніш-
ньому середовищі (потенціальні можливості 
системи; здатність до оновлення та само-
вдосконалення; гнучкість внутрішнього серед-
овища системи);

3. Адаптивні процеси – забезпечують 
трансформацію соціально-економічної сис-
теми та її підсистем відповідно до вимог 
зовнішнього середовища.

Стратегічну модель адаптації підприєм-
ства Л. Соколова [35] пропонує будувати на 
визначенні показника його адаптивності з 
використанням двох параметрів – конкурен-
тоспроможності та фінансової привабливості. 
Такий підхід надає можливість створити бага-
токритеріальну систему оцінки здатності під-
приємства до пристосування (складається із 
зовнішньої та внутрішньої складової діяль-
ності суб’єкта господарювання). Розроблені 
Л. Соколовою рекомендації щодо оцінювання 
ефекту від реалізації заходів адаптації на під-
приємстві базуються на врахуванні трьох клю-
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чових факторів: 1) доцільність та економіч-
ність витрат адаптаційних заходів; 2) належна 
мотивація персоналу; 3) оцінка якості функці-
онування системи адаптації.

В умовах нестійкого зовнішнього серед-
овища суттєвого значення набуває результа-
тивність адаптації підприємства та її кількісне 
вираження. Підхід до визначення показника 
результативності адаптації підприємства, алго-
ритм його розрахунку та інтерпретацію мож-
ливих кількісних значень цього показника роз-
глядає у своїй роботі Ю. Степанова [18]. Вона 
пропонує алгоритм для проведення аналізу 
вхідних даних, їх корекцію та рекомендації. 
Планові й фактичні результати та результатив-
ність адаптації описуються за допомогою показ-
ників-індикаторів стану підприємства. Заплано-
ваний результат адаптації досягається за умов 
мінімальної неузгодженості поточного стану 
підприємства відповідно зовнішнього серед-
овища. Це визначається рівнянням бажаних 
значень показників-індикаторів до фактичних. 
Якщо у підприємства недостатнє ресурсів для 
досягнення бажаних значень показників-індика-
торів, то встановлюються потенційно можливі 
або планові їх значення. 

На основі проведеного дослідження [3-9; 
14-16; 29] та з урахуванням мети нашої 
роботи під адаптацією промислового підпри-
ємства розуміємо безперервний процес при-
стосування соціально-економічної системи 
підприємства (кількісні й якісні зміни вироб-
ничої та організаційної структури, перерозпо-
діл або перенаправлення потоків, уточнення 
цілей і стратегії) відповідно до змін факто-
рів зовнішнього середовища, що забезпечує 
йому конкурентні переваги у нових умовах 
господарювання.

Вирішальну роль у виживанні підприємств 
відіграють механізми адаптації, які стабілі-
зують їх діяльність, допомагають вирішити 
питання ринкової трансформації та проблеми 
промислового зростання. На думку Л. Мель-
ника «адаптаційні механізми передбачають 
такий характер змін в системі, що дозволяє 
їй пристосовуватись до впливу зовнішнього 
середовища без втрати системою її принци-
пово характерних ознак» [19, с. 47].

А. Розман та І. Денисенко стверджують, 
що «механізм управління адаптивністю під-
приємства є сукупністю елементів системи 
управління (принципів, методів, ресурсів), яка 
здійснює цілеспрямований вплив на фактори, 
від яких залежить результативність діяль-
ності, та забезпечує ефективну взаємодію 
підприємства із середовищем» [20, с. 60].

Крім того, для забезпечення якісної адап-
тації підприємство має володіти відповідною 
гнучкістю. Як зазначає Н. Зяблицька гнуч-
кість підприємства «… це здатність отриму-
вати необхідний результат, що дозволяє без 
докорінної зміни основних виробничих фон-
дів освоювати за певні терміни закономірну 
кількість виробів, які можуть бути затребувані 
ринком і в свою чергу в майбутньому забез-
печити виживання і розвиток компанії» [32]. 
Для розкриття гнучкості підприємства скла-
дається економіко-математична модель, в 
якій використовуються два критерії: 1) оцінка 
результатів діяльності підприємства за визна-
чений період; 2) здатність планувати та про-
гнозувати процес розвитку у нестійкому 
зовнішньому середовищі. 

Хоча в економічній літературі багато уваги 
приділяється визначенню видів адаптації, які 
необхідно враховувати при виборі та вико-
ристанні адаптивних форм управління під-
приємствами для забезпечення належного 
управління, сьогодні не існує єдиного підходу 
щодо класифікації видів адаптації. Кожна з 
них має свої недоліки та переваги. Тому, на 
основі проведеного аналізу джерел та з ура-
хуванням сутнісної характеристики видів 
адаптації й мети нашого дослідження, пропо-
нуємо взяти за основу наступну класифікацію 
видів адаптації: 1) За характером змін, що 
вносяться: активна, пасивна, превентивна, 
компенсаційна [9; 10]; 2) За періодичністю 
проведення: постійна, циклічна, періодична, 
одноразова [11; 12; 13]; 3) За характером  змін 
параметрів системи: параметрична, струк-
турна, комбінована, ресурсна, алгометрична, 
дескриптивна, конструктивна, декларативна 
[14; 15; 16]; 4) За пристосуванням до змін 
факторів зовнішнього середовища: адаптація 
економічної системи до нововведень, адапта-
ція підприємства до зміни кон’юнктури ринку, 
адаптація системи до соціально-культурних і 
політико-правових умов [17]; 5) За способом 
та характером дії: спеціалізована, універ-
сальна [13]; 6) За ступенем та ефективністю 
використання: інтенсивна, екстенсивна, інте-
грована [11; 12]; 7) За набутим досвідом адап-
таційних заходів: статична, динамічна [11; 12]; 
8) За результатом реалізації: завершена, не 
завершена, конструктивна, деструктивна, 
прибуткова, збиткова, виживання, розвитку 
[11]; 9) За характером дій суб’єктів прийняття 
рішень: рефлексивна, рефлекторна [13]; 10) 
За основною цільовою спрямованістю: інтен-
ційна, супутня [13]; 11) За спрямованістю: 
виробнича, невиробнича [19]; 12) За строком 
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проведення: довгострокова, середньостро-
кова, короткострокова.

Частиш за все підприємство одночасно 
використовує декілька видів адаптації, що 
залежить від поставленої мети, стану його 
внутрішнього середовища та тенденцій 
зовнішнього. На відміну від адаптації підпри-
ємства його адаптивність (табл. 1) розгляда-
ється фахівцями та науковцями як власти-
вість системи, її здатність і характеристика. 

Результати аналізу зовнішнього середо-
вища є визначальними для розробки стратегії 
розвитку підприємства та формування його 
організаційно-економічної системи адаптації. 
Для отримання реальних показників необ-
хідно прискіпливо відстежувати процеси, які 
відбуваються в оточенні підприємства, оціню-

вати впливовість факторів (макрооточення та 
мікрооточення) на його діяльність, встанов-
лювати взаємозв’язки та взаємозалежність 
між факторами та внутрішнім середовищем 
підприємства, визначити сильні та слабкі його 
сторони, загрози та можливості, що надає 
оточення. 

Результати аналізу зовнішнього середо-
вища є визначальними для розробки стратегії 
розвитку підприємства та формування його 
організаційно-економічної системи адаптації. 
Для отримання реальних показників необ-
хідно прискіпливо відстежувати процеси, які 
відбуваються в оточенні підприємства, оціню-
вати впливовість факторів (макрооточення та 
мікрооточення) на його діяльність, встанов-
лювати взаємозв’язки та взаємозалежність 

Таблиця 1
Визначення поняття «Адаптивність»

№ Автори Визначення
1 О. Бабич, 

А. Буднікова[21]
«Адаптивність діяльності підприємства визначається можливістю 
підтримки в динаміці відповідності між внутрішнім потенціалом і 
зовнішнім середовищем, яка досягається шляхом відповідності 
мобільності підприємства, швидкістю реагування на зміни …»

2 А. Бекмурзіна, 
К. Бояринова [22]

«Адаптивність – це складний критерій, що характеризується здат-
ністю системи оперативно пристосовуватись до змін внутрішнього 
та зовнішнього середовищ … та можливістю трансформації …»

3 А. Бойко [23, с. 8] Адаптивність – це «… здатність змінювати параметри та функції при 
зовнішніх впливах для забезпечення самого існування системи»

4 А. Кайгородцев,  
Т Ластаєв [24]

«… це властивість системи, що визначає її здатність успішноприс-
тосовуватися до умов зовнішнього середовища, що змінюється»

5 К. Чуйко [4] «… інтегральна властивість, що полягає в пристосуванні до вну-
трішньофірмових і макроекономічних змін та в багатоаспектності, 
що виражається в економічних відносинах»

6 М. Турко [25, с. 39] Адаптивність підприємства це «… категорія, яка характеризує його 
здатність як відкритої системи пристосовуватися до змін у внутріш-
ньому і зовнішньому середовищі для забезпеченнябажаної ефек-
тивності діяльності»

7 О. Сущенко [26] «… здатність структури стратегічного потенціалу оперативно реа-
гувати на цілеспрямовані зміни у функціонуванні підприємства та 
можливість пристосування її окремих елементів до цих змін»

8 В. Ячменьова, 
З. Османова  
[27, с. 352]

Адаптивність використовує як «… характеристику соціально-еко-
номічної системи, необхідну для визначення характеру та ступеня 
структурних змін на мезорівні»

9 В. Отенко,  
О. Колодіна [28]

«… здатність реагувати на мінливість умов функціонування та роз-
витку і забезпечувати пристосованість у процесах з метою досяг-
нення такого фінансово-економічного стану, що дозволяє зберегти 
економічну безпеку підприємства»

10 И. Минко[29] «Адаптивність - властивість системи, об'єкта пристосовуватися 
дозмін умов зовнішнього оточення і внутрішнього середовища»

11 Р. Фатхутдінов  
[30, с. 101]

«Адаптивність системи характеризує здатність системи нормально 
(відповідно до заданих параметрів) функціонувати при зміні пара-
метрів зовнішнього середовища, здібність системи пристосовува-
тись до цих змін»

12 Н. Лобанова  
[31, с. 4]

«під адаптивністю розуміється процес цілеспрямованої зміни пара-
метрів, структури і властивостей об'єкта у відповідь на зміни, що 
відбуваються»
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між факторами та внутрішнім середовищем 
підприємства, визначити сильні та слабкі його 
сторони, загрози та можливості, що надає 
оточення. 

Фактори зовнішнього середовища мають 
складну структуру та велику кількість, що 
ускладнює їх моніторинг. Зміна одного із фак-
торів призводе до зміни інших. Тому, основним 
завданням менеджменту є забезпечення 
балансу між впливом зовнішніх факторів та 
можливостями (наявним потенціалом) під-
приємства на основі обміну виробленої про-
дукції на необхідні ресурси (інформаційні, 
фінансові, енергетичні, матеріальні та ін.), 
які знаходяться у зовнішньому середовищі. 
Стратегічне управління підприємством має 
бути спрямоване на довгострокову перспек-
тиву задля стійкого функціонування.

Складність процесу адаптації підприєм-
ства у нестійкому зовнішньому середовище 
потребує розглянути механізми біфуркації, 
застосування яких надає можливість запро-
понувати несподіване або нелінійне рішення 
(використання траєкторії біфуркації). Незва-
жаючи на велику кількість потрібних ресурсів 
для біфуркації її застосування надає значні 
конкурентні переваги. 

Згідно твердження Л. Мельника [19, с. 250] 
трансформація гомеостазу підприємства як 
відкритої стаціонарної системи може відбу-
ватись за двома її видами: прогресивна або 
регресивна. Прогресивна трансформація 
гомеостазу відбувається, якщо соціально-
економічна система має ресурсний потенціал 
в результаті чого і виникають передумови під-
вищення рівня гомеостазу. Регресивна транс-
формація гомеостазу здійснюється, якщо під-
приємство не в змозі підтримувати існуючий 
рівень виробництва товарів та послуг. 

Зміна гомеостазу підприємства представ-
ляє собою біфуркацію, яка має ряд особли-
востей [19, с. 250]: 1) розгалуженість мож-
ливостей надає підприємству перспективу 
обрати найкращій сценарій для власного роз-
витку, який є найбільш вигідним; 2) це якісний 
прорив для підприємства (з теоретичної точки 
зору), після якого приходе новий гомеостаз, а 
існуючий, заснований на застарілих техноло-
гіях, перестає існувати; 3) проблема транс-
формації гомеостазу має загальні законо-
мірності, що потребує вирішення відповідних 
завдань: визначення базового рівня нового 
гомеостазу; визначення оптимального варі-
анту здійснення трансформаційних процесів 
у часі; визначення джерел інвестицій; фор-
мування мотиваційного інструментарію для 

забезпечення трансформаційних процесів.
На думку Л. Мельника «біфуркаційні меха-

нізми передбачають такий характер змін 
в системі, при якому система втрачає свої 
принципово характерні ознаки, переходячи до 
нової якості, хоча й зберігає спадковий зв'язок 
з колишнім станом» [19, с. 48].

Враховуючи підхід Р. Дафта, який систему 
визначає як «набір взаємодіючих елементів, 
які отримують з навколишнього середовища 
деякі вхідні дані, трансформують їх і видають 
у навколишнє середовище деякі вихідні дані» 
[33, с. 20], під системою ми розуміємо сукуп-
ність взаємозалежних або взаємодіючих еле-
ментів, що утворюють єдине ціле, яке виконує 
певні функції.

Для представлення цілісної картини розви-
тку економіки (зовнішнього середовища під-
приємства) нами буде застосоване системний 
підхід до управління, згідно якого підприєм-
ство розглядається як відкрита стаціонарна 
система у розрізі соціального та фізичного 
об’єкту у складі загальної цілісної системи 
[19]. Дж. О'Шоннессі зазначає, що «для того, 
щоб зрозуміти, як система виконує свою 
функцію, необхідно дізнатися, як всі її еле-
менти взаємопов'язані один з одним і як вона 
пов'язана з системою, що утворює її зовнішнє 
середовище» [9]. Схему стратегічного роз-
витку підприємства як відкритої стаціонар-
ної соціально-економічної системи на основі 
застосування системного підходу з урахуван-
ням думок авторів [8; 9; 19; 30] запропоновано 
на рис. 1.

Підприємство, що представляє собою від-
криту стаціонарну систему (рис. 1) знахо-
диться у початковому стані (S1) під впливом 
факторів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища. На підставі наявних показників (харак-
теристик системи S1) керівництвом прийма-
ється стратегічне рішення щодо подальшого 
розвитку підприємства та застосовуються від-
повідні механізми: адаптації або біфуркації.

В результаті реалізації «трансформацій-
них еволюційних механізмів» [19] система 
S1 пристосовується до змін зовнішнього 
середовища залишаючи свої принципіальні 
(суттєві) відмінні ознаки (зберігає свою ціліс-
ність), або трансформується у новий стан S2, 
S3, Sn, Sm, що передбачає характер змін, при 
якому відкрита стаціонарна система втрачає 
свої первинні принципіальні відмінні ознаки та 
переходе в новий якісний стан, але зберігає 
спадковий зв'язок із попереднім станом.

Важливим при застосуванні трансформа-
ційних механізмів чітко уявляти рівень соці-
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ально-економічного розвитку системи для 
правильного визначення точки біфуркації, 
яка є критичною. О. Кусакіна та Є. Скиперска 
[34] стверджують, що у цій точці система стає 
нестійкою щодо флуктуацій і виникає неви-
значеність її подальшого розвитку: система 
залишається нестійкою і вона руйнується або 
набуває нового більш високого рівня впоряд-
кованості. 

У якості ефективних інструментів для роз-
витку підприємства як відкритої стаціонар-
ної соціально-економічної системи сучасні 
вчені та практики рекомендують використо-
вувати синергетичні концепції управління. 
При такому підході підприємство розгля-
дається як соціально-економічна система, 
яка самоорганізовується та саморозвива-
ється, а управління нею передбачає узго-
джене застосування методів спрямованої 
дії та природних процесів самоорганізації. 
Таке складне адаптивне управління під-
приємством можливо реалізувати тільки з 
використанням комплексного підходу, який 

передбачає застосування різних методів і 
потребує наявності інтегрованого механізму 
розвитку підприємства як системи, яка 
самоорганізовується.

Висновки. Адаптація промислового під-
приємства до змін нестійкого зовнішнього 
середовища це складний процес, який немож-
ливо реалізувати без формування сучасної 
організаційно-економічної системи адаптації 
підприємства. В основі запропонованого нами 
підходу щодо адаптації підприємства в умо-
вах нестійкого зовнішнього середовища вико-
ристовуються механізми біфуркації. Основою 
для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень мають стати результати моніторингу 
з використанням показників-індикаторів, які 
характеризують тенденції змін. Але, складні 
процеси гомеостазу підприємства, в умовах 
мінливого середовища, потребує додатко-
вого дослідження впливу факторів макро- та 
мікросередовища на діяльність промислових 
підприємств, їх взаємозв’язків та взаємоза-
лежності.

Рис. 1. Стратегічний розвиток підприємства 
(розроблено автором)

 
Де S1 – початковий стан підприємства як відкритої стаціонарної системи; 
S2, S3, Sn, Sm – стан підприємства після застосування механізмів біфуркації; 
СПУР – система прийняття управлінських рішень 
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