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Постановка проблеми. Сучасний стан еконо-
мічного розвитку України характеризується неста-
більністю, непередбачуваністю умов діяльності 
суб’єктів господарювання, наявністю як внутріш-
ніх так і зовнішніх загроз, низькими темпами роз-
витку, жорсткою конкуренцією, низьким рівнем 
рентабельності, недостатнім рівнем фінансових 
ресурсів тощо. Умови нестабільності та невизна-
ченості, постійний вплив зовнішнього середовища 
та конкуренції вимагають від підприємства ство-
рення такої системи протидії дестабілізаційним 
факторам, яка б забезпечила ефективний стан 
функціонування, що здатен протистояти не тільки 
небезпеці руйнування його організаційної струк-
тури і статусу, а й перешкодам у досягненні мети 
функціонування і розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями підвищення ефективності управ-
ління підприємством за допомогою викорис-
тання концепції адаптації займалися такі вчені, як 
С.Б. Алексєєв, О.В.Ареф’єва, М.М. Єрмошенко, 
В.А. Забродський, Г.В. Козаченко, Є.Ю. Кузькін, 
Т.С. Клебанова, І.П. Отенко, В.С. Пономаренко, 
О.В. Раєвнєва, В.І. Скуріхін, А.А. Швіндіна та 
інші, проте існує потреба у теоретичній аргумен-
тації часового проміжку виникнення адаптації на 
підприємстві, обґрунтуванні доцільності застосу-
вання адаптаційного шляху розвитку підприємства 
як соціально-економічної системи та з’ясуванні 
суб’єкту адаптивних заходів на підприємстві. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкриття основних засад забезпечення 
фінансової безпеки підприємства на основі адап-

тації підприємства до загроз зовнішнього серед-
овища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах фінансова безпека підпри-
ємства втілює основні принципи менеджменту, 
насамперед ситуаційного підходу в управлінні, що 
являє собою здатність адекватно та оперативно 
реагувати на існуючі та нові загрози нормальній 
підприємницькій діяльності. Фінансова безпека 
підприємства пов’язана з адаптацією його діяль-
ності до стану зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, певними вимушеними змінами в діяльності 
як реакцією на зміни, що відбулися або очікуються 
в оточення підприємства.

У перекладі з латинської адаптація це про-
цес пристосування до мінливих умов зовнішнього 
середовища; пристосування будови і функцій 
організмів до умов навколишнього середовища.

Згідно зі словником С.І. Ожегова адаптація – 
«це пристосування організму до мінливих зовніш-
ніх умов» [1].

Але з розвитком сучасної наукової думки зміст 
цього поняття постійно трансформувався та вико-
ристався у тому числі і у контексті діяльності під-
приємства.

Так , на думку Г.В. Козаченко адаптація підпри-
ємства це внесення змін в діяльність підприємства 
з метою забезпечення економічної безпеки. [1].

С.Б. Алексєєв розглядає адаптацію як процес 
розроблення і реалізації дій, спрямованих на зміни 
внутрішнього середовища підприємства згідно з 
вимогами зовнішнього середовища [2].

З точки зору Є.Ю. Кузькіна це процес пристосу-
вання функціональних підсистем функціональних 
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підсистем економічної системи підприємства до 
динамічних умов зовнішнього середовища шляхом 
узгодження цілей, завдань, принципів, методів, 
інструментів, процесів і ресурсного забезпечення 
функціональних підсистем з аналогічними складо-
вими системо утворюючих елементів зовнішнього 
середовища [3].

Дослідивши зміст поняття «адаптація підпри-
ємства» треба відзначити відсутність у вчених 
єдиного погляду на сутність адаптації підприєм-
ства, оскільки більшість науковців розглядають 
адаптацію підприємства як процес пристосування 
до мінливого середовища.

Поняття адаптації є універсальним, воно вклю-
чає в себе і пристосування до змін шляхом вне-
сення поправок в діяльності чи внутрішній орга-
нізації підприємства, які стосуються стратегічних 
цілей, і підходу до управління.

На сьогоднішній день, в умовах глобальних 
трансформаційних процесів, вітчизняні підпри-
ємства у своїй діяльності стикаються з альтерна-
тивним вибором: пристосування до сучасних сис-
тем та принципів господарювання або поступове 
зниження прибутковості і, як наслідок, шлях до 
банкрутства. Така ситуація обумовлена тим, що 
змінність факторів зовнішнього середовища може 
призвести до виникнення певного дисбалансу 
між ним та підприємством і викликати необхід-
ність корекції діяльності організації з урахуванням 
нових викликів. 

Нестабільність зовнішнього середовища і неви-
значеність інформації про нього дуже часто приво-
дять до обставин, за яких реалізація планів під-
приємства є неможливою. Тому, для забезпечення 
стійкості функціонування в ринкових умовах гос-
подарювання для підприємства виникає нагальна 
потреба зміни системи управління. Вдосконалена 
система управління підприємством повинна воло-
діти такими адаптивними властивостями, які б 
дозволяли швидко та гнучко реагувати на різно-
манітні зміни зовнішнього середовища.

Ще на етапі створення підприємства підпри-
ємець повинен усвідомлювати, що майбутня його 
діяльність буде проходити всередині і під впливом 
зовнішнього середовища. Буквально все, що впли-
ває на прийняття рішень у процесі діяльності, може 
бути включене в поняття зовнішнього середовища.

Через те, що динамічність мінливості умов госпо-
дарювання є вражаючою, будь-який суб’єкт госпо-
дарювання повинен бути забезпеченим механізмом 
адаптації до мінливості умов існування. Адаптація 
не завжди носить пасивний характер, більше того, 
наразі у промислових підприємств є потреба у роз-
робці й впровадженні саме активного механізму 
адаптації до середовища, що передбачатиме не 
просто пристосування, а й вплив, у межах можливос-
тей підприємства, на середовище господарювання. 
Активна адаптація передбачає пристосування ново-

введень в зовнішньому середовищі, а це можливо 
лише за рахунок постійного моніторингу та аналізу 
змін навколишнього середовища.

У результаті аналізу виявляються загрози під-
приємству, що містяться у зовнішньому середовищі 
і можливості, які надає йому це середовище. За 
допомогою експертів і відповідних методів оціню-
ють ступінь впливу кожного фактора-загрози та 
реальності кожної можливості, їх градацію за важ-
ливістю. Виявляють критичні для підприємства 
загрози та найбільші реальні та бажані можливості.

Основними принципами адаптації підприєм-
ства до загроз зовнішнього середовища виступа-
ють [5]:

- комплексність;
- результативність контрольованість;
- принцип основної ланки;
- стратегічна спрямованість;
 - системність;
 - ефективність.
Фінансову безпеку підприємства слід розгля-

дати як міру гармонізації у часі та просторі фінан-
сових інтересів підприємства з інтересами скла-
дових оточуючого середовища – держави, ринку, 
конкурентів.

Звідси можна зробити висновок, що підприєм-
ство тільки тоді знаходиться в належному стані 
фінансової безпеки, коли його фінансові інтереси 
певною мірою узгоджені з інтересами суб’єктів 
господарювання зовнішнього середовища: спо-
живачів, постачальників, конкурентів, інвесторів, 
держави.

Елементом фінансової безпеки будуть саме 
фінансові інтереси – економічні цінності, важливі 
потреби власників, керівників і персоналу підпри-
ємства, реалізація яких забезпечує досягнення 
мети діяльності підприємства.

Фінансово-економічні інтереси підприємства, в 
першу чергу, обумовлені його позицією на ринку 
і конкурентоспроможністю його товарів. Фінансові 
інтереси пов’язані також з наявністю та доступ-
ністю грошових засобів, а звідси – з доходами на 
інвестований капітал чи позики.

Узгодження інтересів підприємства з інтер-
есами зовнішнього середовища здійснюється у 
процесі його адаптації.

Зміна зовнішнього середовища діяльності під-
приємств і його вплив на їхню діяльність розгляда-
ються як вихідне посилання до адаптації підпри-
ємств.

Структурно механізм адаптації підприємства до 
зовнішнього середовища представлено на рис. 1.

Метою адаптації підприємств до факторі 
впливу зовнішнього середовища є забезпечення 
фінансової безпеки підприємства за допомогою 
підвищення ефективності використання фінансо-
вих ресурсів, забезпечення балансу фінансових 
інтересів із суб’єктами зовнішнього середовища, 
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зміцнення або збереження його ринкових позицій 
для забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції.

Адаптація суб’єкта господарювання до змін-
ного зовнішнього середовища і пов’язаними з ним 
впливами окремих факторів середовища може 
бути параметричною і структурною.

Параметрична адаптація припускає зміну пара-
метрів внутрішніх систем підприємства, таких як 
освоєння виробництва нової продукції чи нової 
технології, зміна ринків збуту чи цінової політики 
підприємства

Структурна адаптація передбачає зміну самої 
структури внутрішньої системи підприємства, 
появу нових внутрішніх систем, реорганізацію чи 
ліквідацію існуючих [5].

Адаптація підприємств до змін супроводжу-
ється застосуванням різних методів управління, 
націлених на досягнення кінцевих результатів 
виробничої діяльності. На практиці дана адаптація 
проводиться шляхом інновацій у сфері організації 
виробництва, так звані резерви вдосконалення:

 - резерви поліпшення використання основних 
фондів – можливість більш повного завантаження 

виробничих потужностей, підвищення змінності 
роботи устаткування;

- резерви підвищення якості продукції – поліп-
шення техніко - економічних параметрів виробів, 
що випускаються;

- резерви скорочення часу виробництва (ско-
рочення виробничого циклу, зменшення розмірів 
виробничих запасів).

Мельник А.О. у своїх дослідженнях зробила 
спробу виділити наступні види адаптації підпри-
ємства: статичну та динамічну, групову та інди-
відуальну; постійну, періодичну та тимчасову; 
кількісну, якісну та модуляційну, комплексну та 
конкретну, спрямовану на розвиток та спрямовану 
на виживання адаптації [6, с. 136–138]. 

Статична адаптація – це результат раніше 
вироблених адаптивних реакцій на зовнішній 
вплив і формує адаптаційний потенціал підпри-
ємства. Статична адаптація – передбачає існу-
вання на підприємстві вже набутих властивостей 
за допомогою яких підприємство адаптувалось до 
зовнішнього середовища. 

Динамічна адаптація – процес взаємодії під-
приємства з чинниками зовнішнього середовища 

 

Адаптація 

Мета: забезпечення виживання та ефективного функціонування підприємства в 
умовах зовнішнього мінливого середовища, досягнення стратегічної стійкості 
підприємства та його фінансової безпеки.  

Завдання: забезпечення реакції підприємства на дію зовнішніх чинників, скорочення 
часу стратегічної реакції та досягнення відповідного рівня  його фінансової безпеки .  

Види: 

• параметрична; 

• структурна; 
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Рис. 1. Структурна схема механізму адаптації
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спрямований на пристосування до них у процесі 
здійснення підприємницької діяльності. Динамічна 
адаптація направлена на формування властивос-
тей, що забезпечують та прискорюють пристосу-
вання підприємства до змін зовнішнього серед-
овища. Якщо розглядати особливості цих видів 
адаптації в умовах кризи, варто зазначити, що 
статична адаптація підприємства визначає його 
спроможність протистояти негативним впливам 
фінансової кризи. Динамічна адаптація є актуаль-
ною в період прояву кризових явищ, оскільки вона 
спрямовується на пошук шляхів пристосування і 
виживання підприємства у складних економічних 
умовах [3].

Індивідуальна адаптація передбачає інтегра-
цію реакцій цілісної системи, спрямованих на під-
тримку її стійкості при постійних змінах внутрішніх 
та зовнішніх умов функціонування. Індивідуальна 
(самостійна) адаптація передбачає пристосування 
підприємства до зовнішнього середовища само-
тужки.

Групова адаптація заснована на різних фор-
мах взаємодії між господарюючими суб’єктами, 
що спрямовані на забезпечення самозбереження 
та розвиток у мінливих умовах зовнішнього серед-
овища. Цей вид адаптації становить цілеспрямо-
вану, ще більш, інтегровану сукупність індивіду-
альних адоптацій.

Групова адаптація використовується групою 
підприємств які об’єднуються з метою пристосу-
вання до змін зовнішнього середовища спільними 
зусиллями. Серед розглянутих видів адаптації на 
наш погляд більш ефективною в умовах кризи є 
групова адаптація, яка спрямована на збереження 
економічних інтересів декількох підприємств чи 
окремого регіону чи визначеної галузі. Саме гру-
пова адаптація забезпечить розробку оптималь-
них засобів боротьби із кризою, індивідуальна 
адаптація може забезпечити вихід з кризи одного 
підприємства та одночасно створити ще більш 
негативні умови для функціонування його контр-
агентів.

 Індивідуальна адаптація в умовах кризи лише 
загострить негативні впливи зовнішнього серед-
овища на роботу підприємств. 

Тимчасова адаптація передбачає викорис-
тання засобів та інструментів адаптації лише у 
випадках гострої потреби, при досягненні бажа-
ного результату використання адаптаційних засо-
бів припиняється. 

Періодична адаптація передбачає зміни у 
системі управління тільки при зміні зовнішнього 
середовища, пристосувавшись до середовища 
підприємство припиняє використовувати засоби 
адаптації у процесі управління. 

Постійна адаптація використовується підпри-
ємствами у нестабільному, швидко мінливому 
середовищі, передбачає безперервне викорис-

тання засобів адаптації у процесі управління. 
В умовах кризи підприємства як правило ради-
кально змінюють звичні методи управління і вони, 
як правило, є характерними засобами саме тим-
часової адаптації. 

Кількісна адаптація – передбачає зміну концен-
трації використання засобів адаптації, що спрямо-
вані на пристосування підприємства. 

Якісна адаптація – передбачає використання 
нових та новітніх засобів, які б сприяли процесу 
пристосування підприємства до зовнішнього 
середовища. 

Модуляційна адаптація – передбачає зміни у 
використанні вже існуючих на підприємстві засо-
бів та інструментів пристосування до середовища. 
Для кризових умов господарювання оптимальним 
є модуляційна адаптація яка поступово трансфор-
мується в якісну. Якісна адаптація має можливість 
забезпечити нормальне функціонування підпри-
ємства не змінюючи його активи і пасиви у значній 
мірі, використовуючи при цьому його потенціал.

Висновки з проведеного дослідження. 
З наведеного вище можна зробити наступні висно-
вки. Адаптація підприємства як інструмент забез-
печення фінансової безпеки підприємства з нашої 
точки зору передбачає внесення змін у його діяль-
ність з метою гармонізації інтересів підприємства 
як реакції на вплив загроз зовнішнього серед-
овища та забезпечення його фінансової безпеки. 
Розглянуто види адаптації, принципи, на яких 
базується процес адаптації підприємства., а також 
структурний механізм адаптації підприємства. 
Визначено, що відсутність швидкої реакції підпри-
ємства на зміни у зовнішньому середовищі може 
призвести до серйозних наслідків.
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