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Abstract. Purpose. Identification of the category of “personnel adaptation” through the disclosure and substantiation 
of the essential load of its components.
Method. The study used: morphological and structural-logical analyzes, which made it possible to establish the es-
sence of the components of the “personnel adaptation” category; graphic and tabular methods, which allowed to struc-
ture and summarize information, as well as present the results; logical generalization method - to form conclusions.
Results. The study analyzed, identified and delineated categories that describe the adaptation of an employee in the 
enterprise “industrial adaptation”, “non-production adaptation”, “labor adaptation” and “personnel adaptation”. It is 
determined that the use of the term “production adaptation” is limited and evolutionarily inappropriate in the current 
economic conditions, so it is more fair to distinguish adaptation that is directly related to the conduct of labor (labor 
adaptation), and adaptation that is not directly related to the conduct of labor ( non-labor adaptation) within the person-
nel adaptation. It is determined that the essence of personnel adaptation is expedient to reveal through the selection 
of individual components (according to the meaningful classification feature), which include: professional; psycho-
physiological; socio-psychological, organizational; economic and cultural and everyday life. Accordingly, the author 
redefines the nature of these types of adaptation.
Scientific novelty. The structuring of the “staff adaptation” category has been improved by specifying the components 
and their essence, which, unlike the existing ones, is based on the principle of direct or indirect participation in the 
labor activity of employees.
Practical importance. Substantiation of the theoretical basis of adaptation of the personnel of the entrepreneurial 
structures is the basis for the correct implementation of the methodological toolkit of adaptation of employees, which 
directly affects the efficiency of the enterprise.
Key words: adaptation; labor adaptation; non-labor adaptation; staff adaptation.
Анотація. Мета. Ідентифікація категорії «адаптація персоналу» через розкриття та обґрунтування сутнісного 
навантаження її компонент.
Методика. У дослідженні використано: морфологічний та структурно-логічний аналізи, які дали змогу вста-
новити сутнісне навантаження складників категорії «адаптація персоналу»; графічний та табличний методи, 
що дало змогу структурувати та узагальнити інформацію, а також презентувати результати; метод логічних 
узагальнень – для формування висновків.
Результати. У дослідженні було проаналізовано, ідентифіковано та розмежовано категорії, які описують адап-
тацію працівника на підприємстві: «виробнича адаптація», «невиробнича адаптація», «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Визначено, що використання терміна «виробнича адаптація» має обмежений і еволю-
ційно недоцільний характер у сучасних умовах господарювання, тому більш справедливим є виділення в меж-
ах адаптації персоналу адаптації, яка безпосередньо пов’язана із веденням трудової діяльності (трудова адап-
тація), та адаптації, яка безпосередньо не пов’язана із веденням трудової діяльності (позатрудова адаптація).
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Визначено, що сутнісне навантаження адаптації персоналу доцільно розкривати через виділення окремих ком-
понент (видів адаптації персоналу за змістовою класифікаційною ознакою), до яких зараховано професійну, 
психофізіологічну, соціально-психологічну, організаційну, економічну та культурно-побутову. Відповідно, на-
дано авторське переосмислення сутності вказаних видів адаптації.
Наукова новизна. Вдосконалено структуризацію категорії «адаптація персоналу» шляхом уточнення складни-
ків та їх сутності, яка, на відміну від наявних, базується на принципі безпосередньої чи опосередкованої участі 
в трудовій діяльності працівників
Практична значущість. Обґрунтування теоретичного базису адаптації персоналу підприємницьких структур 
є основою для коректної імплементації методичного інструментарію адаптації працівників, що безпосередньо 
впливає на ефективність діяльності підприємства.
Ключові слова: адаптація; трудова адаптація; позатрудова адаптація; адаптація персоналу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання демонструють зрос-

таючу роль людини в економічному розвитку на будь-
якому рівні соціально-економічної системи, відповідно, 
утримання кадрового потенціалу на підприємстві є за-
порукою його економічного зростання. Досить важко 
уявити сталий розвиток підприємницьких структур 
без оновлення та розширення кадрового складу. На-
явна у вітчизняній економіці ситуація демонструє не-
гативну тенденцію відтоку працівників за кордон, що 
провокує кадровий дефіцит та примушує керівництво 
підприємств переглядати внутрішні управлінські про-
цеси, в тому числі й процеси адаптації персоналу. За 
даними [18], адаптація може виступати як конкурентна 
перевага, впливаючи на плинність кадрів (зменшення на 
10–20% [26]) та пришвидшуючи вихід на оптимальний 
рівень продуктивності нових працівників [27]. Саме 
тому дослідження понятійно-категоріального апарату 
адаптації персоналу підприємницьких структур є необ-
хідною умовою розуміння сутності цього процесу, його 
складників та, відповідно, потребує актуалізації в дина-
мічних умовах сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання адаптації персоналу, трудової та виробничої 
адаптацій не є новим у науково-практичних досліджен-
нях, але не втрачає своєї актуальності і нині, бо транс-
формації вимагають переосмислення ролі та наповнення 
адаптаційного процесу стосовно персоналу як науковця-
ми, так і керівниками суб’єктів господарювання. 

Це питання висвітлюється в закордонній [4; 10; 
23]та вітчизняній [9; 14; 27] навчальній літературі, 
наукових публікаціях українських [8; 27; 28] та закор-
донних вчених [26]. Розглядаються сутність та струк-
тура адаптації працівників, методичний інструмента-
рій її забезпечення на підприємствах, який постійно 
удосконалюється та змінюється відповідно до запитів 
працівників.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Водночас внаслідок динамічних трансформацій 
соціально-економічних систем невирішеним питан-

ням є ідентифікація сутнісного наванатження адапта-
цій персоналу та її складників. 

Мета дослідження − ідентифікація категорії 
«адаптація персоналу» через розкриття та обґрунту-
вання сутнісного навантаження її компонент.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Т.Л. Наливайко [1] розмежовує категорії «адапта-

ції» та «адаптивності», поєднання яких є необхідною 
умовою їх взаємної реалізації. Тобто рівень адаптації 
до змін буде залежати від рівня його адаптивності як 
внутрішньої властивості системи. Під адаптацією за-
пропоновано розуміти процес пристосування, зміни 
параметрів, складників і самої системи загалом, що 
відповідає баченню, висвітленому в роботі [2]. За-
уважимо, що в науковому просторі є класифікація 
адаптації, де її розрізняють за видами. У наукових 
колах виділяють кілька аспектів адаптації до змін та 
як властивості ефективної організації [3−5]: соціаль-
на, науково-технічна, адміністративна адаптація. Так, 
Т. Хайман [5] розглядає адаптацію в розрізі власти-
востей ефективної організації: соціальна адаптація 
розуміється як «здатність враховувати зміни зовніш-
нього середовища та зміни внутрішнього соціального 
середовища при плануванні та прийнятті рішень», 
науково-технічна розуміється як сукупність вимог та 
використання досягнень НТП у сфері нових техно-
логій, організації та методів управління, підготовки 
кадрів, адміністративна – як «відповідність організа-
ційних форм та методів управління потребам проце-
су і системі управління, що характеризується стилем 
управління, автономністю підрозділів, ступенем де-
легування відповідальності».

Стосовно людини можна виділяти різноманітні 
види адаптації, адже цей процес пов’язаний із соці-
умом і людиною як соціальною істотою, відповідно, 
буде мати місце соціальна адаптація, яка охоплює 
широку сферу соціальних відносин. Праця як процес 
також відбувається в суспільстві, тому слід говорити 
про соціально-трудові відносини, в межах яких також 
відбуваються певні адаптаційні процеси. Відповідно, 
соціальна адаптація буде мати більш широке охоплен-
ня порівняно з адаптацією в процесі праці. Таке розу-
міння відповідає думці, що викладена в роботі [6], де 
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адаптація трудова (розуміємо як таку, яка пов’язана із 
сферою праці) розглядається як один із головних ви-
дів соціальної адаптації.

Говорячи про адаптацію людини у сфері праці, 
сучасні дослідники використовують низку термінів, 
які трактуються неоднозначно, часто синонімічно, 
або, навпаки, протиставлені або підпорядковані один 
одному. Найчастіше зустрічаємо терміни «виробнича 
адаптація», «трудова адаптація», «професійна адапта-
ція», «адаптація персоналу (працівників)».

Розгляд першої категорії «виробнича адаптація» 
варто здійснювати, по-перше, в протиставленні із 
«невиробничою (позавиробничою) адаптацією» (як 
різновиди адаптації за класифікаційною ознакою «за 
напрямами» [7]), а, по-друге, враховуючи етимологію 
слова «виробничий» (від виробництво).

У табл. 1 узагальнено розуміння виробничої та 
позавиробничої адаптацій, які зустрічаються у ві-
тчизняній науковій думці.

Узагальнюючи визначення, що наведені в табл. 
1 стосовно «виробничої адаптації», зазначимо як їх 
загальний характер [6; 8; 11], який передбачає при-
стосування до організації (підприємства) взагалі, 
так і звужене розуміння – пристосування до нових 
виробничих умов [6; 9; 10; 12−15]. Саме тому необ-
хідно звернутися до словникового тлумачення слова 
«виробничий» (від виробництво [17] – «процес, в 

ході якого люди, зв’язані між собою певними вироб-
ничими відносинами, створюють матеріальні блага, 
необхідні для суспільства»; «виробничі відносини 
[17] – зв’язки та відносини, що виникають між людь-
ми в процесі суспільного виробництва матеріальних 
благ»). Таке визначення досить звужує межі адапта-
ції на підприємстві лише до виробничих процесів зі 
створення матеріальних благ, а тому виникає питан-
ня щодо діяльності із продукування нематеріальних 
благ, яких у сучасній економіці багато. Окрім того, 
варто зауважити, що виробнича адаптація не може 
зводитися лише до адаптації працівника чи трудового 
колективу, адже у виробничому процесі задіяні й інші 
фактори – основні засоби, матеріали, енергія тощо. 
Відповідно, з таким розумінням виробнича адаптація 
ширша, ніж взаємодія працівника, його пристосуван-
ня до навколишнього виробничого середовища.

Зважаючи на вищевикладене, доцільно розгля-
нути тлумачення категорій «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Базуючись на розумінні пер-
соналу підприємства, яке презентовано в роботі [18], 
будемо його розглядати як сукупність фізичних осіб, 
які мають трудові взаємовідносини із роботодавцем 
на основі трудового договору/контракту та кількіс-
но представляють собою суму облікової чисельнос-
ті штатних працівників підприємства та зовнішніх 
сумісників. Так, у роботі [4] адаптація персоналу 

Таблиця 1. Узагальнення розуміння дефініцій виробничої та невиробничої адаптацій  
(узагальнено авторами)

Вид адаптації Визначення, джерело
Виробнича адаптація «багатомірний процес, який включає в себе: пристосування працівника до умов праці та 

колективу, змісту праці, соціального середовища; пізнання норм і традицій, прийнятих 
на підприємстві; оволодіння професійними навичками та вміннями; формування деяких 
професійно важливих якостей особистості; розвиток стійкого, позитивного ставлення 
працівника до своєї професії» [8]
«процес взаємодії працівника з навколишнім виробничим середовищем із метою 
опанування нової для нього виробничої ситуації» [9; 10]
«пристосування працівника до організації, яке ґрунтується на тому, що у співробітника 
поступово з’являються нові професійні, соціальні, психологічні й економічні умови праці і, 
відповідно, навички» [11]
«процес взаємодії працівника з навколишнім виробничим середовищем підприємства з 
метою опанування нової для працівника виробничої  ситуації» [12−14]; «процес взаємодії 
працівника та виробничого підрозділу підприємства із засвоєння інновацій у конкретній  
ситуації» [12]
«дія виробничих форм і методів організування праці, особливостей трудового колективу та 
інших факторів на процес набуття новим працівником необхідних трудових навичок» [7]
«двосторонній процес і результат перебудови функціонування організму та діяльності 
працівника у відповідь на нові вимоги виробничого середовища, також його зміни в процесі 
задоволення потреб працівника та інформаційний обмін між ними з метою забезпечення їх 
взаємної ефективної діяльності та розвитку» [15]
«включає такі види: професійну, психофізіологічну, соціально-психологічну,  
організаційно-адміністративну, економічну, санітарно-гігієнічну та ін.» [16]

Невиробнича 
(позавиробнича) 
адаптація

«характерними її особливостями є вплив на працівника факторів його соціального буття, які 
значною мірою зумовлюють його фізичний, емоційний стан» [7].
«включає побутову адаптацію і адаптацію позавиробничого спілкування з колегами, в тому 
числі на корпоративних заходах» [16]
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розглядається як «процес пристосування людини до 
нового середовища, що ґрунтується на поступово-
му включенні працівника до процесу виробництва 
у нових умовах». У цьому разі йдеться про присто-
сування безпосередньо працівника і наголошується 
на певному процесі. В дослідженні [19] адаптацію 
розглядають аналогічно − як пристосування до умов 
функціонування цього підприємства. При цьому на-
голошується на результативності, яка забезпечується 
взаємною узгодженістю інтересів працівника і під-
приємства. Таке розуміння корелює із широким ро-
зумінням «виробничої адаптації», що наведено в ро-
ботах [7; 8; 11]. Проведемо порівняння розглянутих 
категорій із категорією «трудова адаптація», узагаль-
нення якої наведено в табл. 2. 

З аналізу визначень «трудової адаптації» в табл. 
2 можемо зробити висновок про схожість тлумачень 

трудової, виробничої та адаптації: майже ідентична 
структура, процес пристосування людини; що є не зо-
всім коректним.

Тому необхідно розмежувати ці поняття. Для цьо-
го розкриємо сутнісне навантаження кожної із катего-
рій через складники, які виділяються в їх межах.

Автором було узагальнено складники, які ви-
діляються в межах розглянутих видів адаптації в 
табл. 3. З аналізу табл. 3 можемо зазначити, що ви-
ділення окремо соціальної адаптації в межах ви-
робничої адаптації (табл. 3, дж. [15]) не є, на нашу 
думку, коректним, адже виробнича, як і трудова, є 
проявом соціальної адаптації у сфері соціально-тру-
дових та виробничих відносин. Також можна вва-
жати синонімами соціально-психічну [6] та соціаль-
но-психологічну складові частини [7; 8; 11; 12; 16], 
тому їх можна об’єднати (позначено підкресленням).  

Таблиця 2. Узагальнення дефініцій «трудова адаптація» (узагальнено авторами)

ТР
УД

О
ВА

 А
Д

А
П

ТА
Ц

ІЯ

«пристосування людини (групи людей) до змінних умов виробництва, ринку, трудового колективу  
за допомогою різних соціальних засобів» [6]
«взаємне пристосування працівника і підприємства, що ґрунтується на поступовій впрацьованості  
працівника в нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умовах праці» [20]
«процес перебудови та пристосування особистісних, енергетичних, інформаційних, операційних  
та інших структур і систем суб’єкта праці до особливостей трудової діяльності заради завдань найбільш 
ефективної його саморегуляції на етапах професійного шляху» [21]
«має складну структуру і являє собою єдність професійної, соціально-психологічної,  
суспільно-організаційної, культурно-побутової та психофізичної адаптації» [22]
«соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації» [23]

Таблиця 3. Узагальнення структуризації адаптація працівників на підприємстві в розрізі компонент 
(узагальнено авторами)

Складники адаптації
Виробнича Позавиробнича Трудова Персоналу

Джерела
[7] [16] [15] [12] [11] [8] [16] [7] [6] [20] [22] [24] [23] [25] [26] [27] [28]

професійна + + + + + + - - + + + + + + + + +
психофізіологічна + + + + + + - - + + + + + + + + +
соціально-психологічна + + - + + + - - + + + + + + + + +
організаційно-
адміністративна

+ + - - - - - - - - - - - - - - -

економічна + + - - - - - - - - - - - - - - -
санітарно-гігієнічна + + - - - - - - - - - - - - - -
соціальна - - + - - - - - - - - - - - - - -
організаційна - - + - + - - - + + - - + + + + +
у сфері дозвілля та 
матеріально-побутовій 
сфері

- - + - - - - - - - - - - - - -

суспільно організаційна - - - - - + - - - - + - + - - -
культурно побутова - - - - - + - - - - + + - + - -
соціально-психічна - - - - - - - - + - - - - - - - -
позавиробничого 
спілкування з колегами

- - - - - - + + - - - - - - - - -

в період відпочинку - - - - - - - + - - - - - - - - -
адаптація до побутових 
умов

- - - - - - + + - - - - - - - - -

соціально-побутова +
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Як бачимо, спільними для всіх типів адаптації пра-
цівників є такі складники: професійна; психофізіоло-
гічна; соціально-психологічна, а також організаційна 
або організаційно-адміністративна. Водночас немож-
ливо адаптувати працівника, не врахувавши еконо-
мічний аспект діяльності, тому ми погоджуємося із 
думкою [7; 16] щодо доцільності виділення економіч-
ної адаптації. Зазначаємо, що адаптація, пов’язана із 
культурно-побутовою сферою, тобто сферою, яка не 
охоплює безпосередньо трудову діяльність праців-
ників на підприємстві (позначено заливкою), присут-
ня у виробничій [8; 15] (особливо у позавиробничій  
[7; 16; 29] адаптації), а також у трудовій [22; 23; 25] 
та адаптації персоналу [26]. Тому можна розцінювати 
виробничу та позавиробничу адаптації як складники 
трудової адаптації та адаптації персоналу. Водночас 
сам термін «виробничий» не є досить коректним 
через свою обмеженість. Поділ на виробничу/поза-
виробничу доцільно трактувати як адаптація, що ба-
зується на трудовій діяльності, та адаптація, що не 
пов’язана із веденням трудової діяльності.

Водночас позавиробниче спілкування, яке ши-
роко розвивається в сучасних умовах, корпоративна 
культура, проведення вільного часу, дозвілля тощо 
в багатьох випадках суттєво визначають адаптацію 
працівників до трудової діяльності. Тому ці складни-
ки мають стати обов’язковою компонентою адаптації 
персоналу. Отже, сутність адаптації персоналу роз-
кривається через ідентифікацію її складових частин: 
професійної; психофізіологічної; соціально-психоло-
гічної, організаційної; економічної та культурно-по-
бутової.

Необхідно розкрити сутнісне навантаження ви-
значених складових частин адаптації персоналу 
на підприємстві, базуючись на морфологічному та 
структурно-логічному аналізі їх розуміння дослідни-
ками, а також враховуючи фактори, які їх формують. 
У подальшому розподіл на складники або виділення 
видів адаптації за змістом є класифікаційною озна-
кою адаптації персоналу підприємства.

Перша складова частина – «професійна» − за клю-
човим словом розуміється як освоєння [7; 12; 24; 21],  
коригування [6], оволодіння [22; 23], ознайомлення 
[26] – за змістовим навантаженням – професійних 
навичок та вмінь. Розуміння адаптації як «освоєння, 
оволодіння, ознайомлення», на нашу думку, не зовсім 
коректне, адже, незважаючи на вік та стаж працівни-
ка, він вже має певні професійні навички та вміння, 
тому на підприємстві відбувається уже удосконален-
ня, коригування, пристосування професійних нави-
чок та вмінь до специфіки конкретного підприємства. 
Слід зазначити деяку дуальність сприйняття адапта-
ції персоналу на підприємстві: з точку зору праців-
ника та роботодавця. Тому, з боку працівника, профе-
сійна адаптація має розумітися як коригування про-
фесійних навичок та вмінь у відповідності до потреб 

даного робочого місця (підприємства) задля якісного 
здійснення професійної діяльності. З точки зору під-
приємства (погоджуємося з думкою [28]), професійна 
адаптація буде представляти собою «систему заходів, 
які сприяють професійному становленню працівни-
ка, формуванню в нього певних соціальних і про-
фесійних якостей, установок і потреб до активної  
творчої праці, досягненню вищого рівня професіона-
лізму» [28].

Аналізуючи другий вид трудової адаптації – пси-
хофізіологічну – зазначаємо її розуміння як «присто-
сування» [6; 8; 11], «звикання» [7; 26], «освоєння»  
[22; 23; 28], «адаптації» [12; 24] до умов праці, ре-
жимів праці та відпочинку, фізіологічних та психоло-
гічних навантажень. За ключовим словом зазначаємо, 
що пристосування та адаптація можуть розглядатися 
як синоніми, звикання має більш пасивний характер, а 
освоєння умов праці чи певних психологічних наван-
тажень не є коректним. Варто погодитися, що умови 
праці, які мають досить широкий спектр охоплення 
(санітарно-гігієнічні, ергономічні, техніко-техноло-
гічні тощо) та визначають рівень психофізіологічного 
навантаження, є прямими факторами впливу на діяль-
ність працівника і будуть визначати його психофізіо-
логічну адаптацію. Водночас режим праці та відпо-
чинку є елементом організаційного процесу, але буде 
безпосередньо діяти на психофізіологічну адаптацію. 
Тому під психофізіологічною адаптацією пропонуємо 
розуміти пристосування працівників до конкретних 
умов та режимів праці й відпочинку та рівня психофі-
зіологічного навантаження, які його створюють.

Соціально-психологічна складова частина за 
ключовими словами базується на «пристосуванні»  
[6; 8; 11], «входженні» [7; 26], «вливанні» [28], «осво-
єнні» [26; 22] та «адаптації» [12; 24] працівника до 
нового соціуму, традицій, неписаних норм,, стилю 
роботи керівників, особистих та міжособистісних 
відносин, організаційної та корпоративної культури. 
Знову ж таки, розглядаючи пристосування та адапта-
цію і входження та вливання як синоніми, більшість 
науковців вважають цей тип адаптації пристосуван-
ням до традицій, неписаних традицій, стилю тощо. 
Отже, під соціально-психологічною адаптацією про-
понуємо розуміти пристосування працівника до кон-
кретного соціуму, його традицій, неписаних норм та 
правил, стилю керівництва, міжособистісних та осо-
бистісних відносин, організаційної (корпоративної) 
культури.

Остання складова частина має організаційний ха-
рактер та розуміється у двох аспектах: 1) опанування 
ролі, місця та статусу [6; 7] в організаційній структурі 
підприємства, структурного підрозділу; 2) засвоєння 
[8; 11; 22; 2; 26] організаційної структури та органі-
заційно-управлінських процесів на підприємстві. Ав-
торське бачення організаційної компоненти базуєть-
ся на більш активному її сприйнятті як опанування, 



226

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

визначення ролі, місця та статусу в організаційній 
структурі, що передбачає як засвоєння наявного ор-
ганізаційно-управлінського стану, так і вплив на цей 
стан працівника.

Ще одну компоненту − економічну, незважаючи на 
її незначну популярність [7; 16], пропонується виокре-
мити в трудовій адаптації персоналу. Виходячи з її розу-
міння як «пристосування працівника до рівня заробітної 
плати і матеріального стимулювання, які відповідають 
робочому місцю, посаді, рівню його кваліфікації» [7], 
будемо вважати її необхідною умовою ведення якіс-
ної трудової діяльності, адже в попередніх складниках 
економічний аспект не враховано. Також складовою 
частиною, яка визначає адаптацію персоналу, але без-
посередньо не пов’язана із трудовою діяльністю є куль-
турно-побутова адаптація [8; 22; 23; 26] або адаптація до 
позавиробничих умов взаємодії, яка представлена різ-
ними складниками [7; 16] (табл. 3). У першому випадку 
[8; 22; 23; 26] вона передбачає освоєння працівником в 
організації особливостей побуту і традицій проведен-
ня вільного часу, що відповідає адаптації в період від-
починку та позавиробничого (позатрудової діяльності) 
спілкування, але не передбачає адаптацію до побутових 
умов, як це передбачено [7; 16]. Побутове пристосуван-
ня має на увазі «забезпечення працівника нормальними 
побутовими умовами (житло, транспортну логістику, 
харчування, влаштування дітей в дитячі садки, медичне 
обслуговування, тощо) [7; 16]. Тому пропонується куль-
турно-побутову адаптацію розглядати як пристосування 
працівника до особливостей проведення вільного часу, 
культурного дозвілля та побутових умов. 

Відповідно, можемо запропонувати авторське 
бачення структурування та співвіднесення видів 

адаптації персоналу (працівників) на підприємстві 
(рис. 1).

Саме визначені складники будуть розкривати сут-
нісне навантаження адаптації персоналу на підприєм-
ствах в сучасних умовах.

ВИСНОВКИ

У дослідженні було проаналізовано, впорядкова-
но та розмежовано категорії, які описують адаптацію 
працівника на підприємстві: «виробнича адаптація», 
«невиробнича адаптація», «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Визначено, що використан-
ня терміна «виробнича адаптація» має обмежений і 
еволюційно недоцільний характер у сучасних умовах 
господарювання, тому більш справедливим є виді-
лення в межах адаптації персоналу адаптації, яка без-
посередньо пов’язана із веденням трудової діяльності 
(трудова адаптація), та адаптації, яка безпосередньо 
не пов’язана із веденням трудової діяльності (поза-
трудова адаптація).

Визначено, що сутнісне навантаження адаптації 
персоналу доцільно розкривати через виділення окре-
мих компонент (видів адаптації персоналу за змісто-
вою класифікаційною ознакою), до яких зараховано 
професійну, психофізіологічну, соціально-психоло-
гічну, організаційну, економічну та культурно-побу-
тову. Відповідно, надано авторське переосмислення 
сутності вказаних видів адаптації.

До подальших напрямів досліджень варто зараху-
вати вивчення та розширення класифікації адаптації 
персоналу, а також обґрунтування факторів, що ви-
значають види адаптації, і методичного інструмента-
рію її здійснення.

АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Адаптація, безпосередньо пов’язана із веденням 
трудової діяльності (трудова адаптація)
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Рис. 1. Складники адаптації персоналу на підприємстві (розроблено авторами)
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