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ПРОБЛЕМА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ринковий тип економіки, який притаманний
більшості демократичних країн сучасного
світу, в тому числі й українській державі, зу�
мовлює інтенсивне навантаження на підприє�
мства гірничо�металургійного комплексу. Еко�
номічні перетворення, запроваджені в Україні
у зв'язку із розвитком ринкових відносин, най�
суттєвішим чином впливають на процес взає�
модії підприємств із зовнішнім середовищем.
Зміни зовнішнього середовища повинні бути
враховані як при формуванні стратегії розвит�
ку підприємства, так і в його поточній діяль�
ності. Це обумовлює необхідність адаптації
підприємства до змін, що відбуваються у зов�
нішньому середовищі, шляхом внесення певних
змін до внутрішніх систем і підрозділів підприє�
мства з метою забезпечення відповідності їх
функціонування стану зовнішнього середови�
ща і, у кінцевому підсумку, забезпечення ефек�
тивності діяльності підприємства в цілому.

 Внесення відповідних змін до функціону�
вання внутрішніх систем і підрозділів підприє�
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мства повинно здійснюватися комплексно, у
відповідному порядку, цілеспрямовано, з вико�
ристанням системного підходу, що потребує
певним чином організованого управління таким
процесом. Позитивні наслідки адаптації мо�
жуть бути у повній мірі реалізовані у тому ви�
падку, коли розроблено раціональну систему
управління внесенням змін до функціонування
внутрішніх систем і підрозділів підприємства,
яка враховує особливості структурної органі�
зації підприємства, забезпечує органічне по�
єднання інтересів внутрішніх систем і підроз�
ділів підприємства. У зв'язку з цим, проблема
організації управління процесом адаптації ви�
магає свого теоретичного обгрунтування і
практичного рішення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема адаптації підприємств до змін зов�

нішнього середовища не є принципово новою для
української науки й окремі питання внесення змін
у діяльність підприємства та в управління їм під
впливом змін у зовнішньому середовищі вже дос�
ліджені у працях українських вчених. Однак, про�
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блему адаптації треба розглядати набагато шир�
ше, для чого треба вирішити ряд питань. Так, до
теперішнього часу відсутнє вирішення питання
організації інформаційного обслуговування про�
цесу адаптації, планування робіт з адаптації та
їх фінансового забезпечення. Використання си�
туаційного підходу до організації управління
процесом адаптації, зокрема, до організації пла�
нування процесу адаптації, організації його
інформаційного та фінансового забезпечення,
обумовили актуальність теми роботи та її значен�
ня для діяльності підприємств.

Проблемами функціонування підприємств
їх адаптації та виживання в умовах мінливого
зовнішнього середовища, забезпечення відпо�
відності внутрішніх характеристик підприєм�
ства та його оточення через вибір стратегії з
безлічі альтернатив з урахуванням тенденцій
зміни зовнішнього середовища були присвячені
роботи Акоффа Р., Анісімова Ю.П., Ансоффа І.,
Астапова К.О., Аубакірової Г.М., Балдіна К.В.,
Багієва Є.Г., Богомолової І.П., Букрєєва А.М,
Весніна В.Р., Вороніна В.П., Гасилова В.В.,
Гібсона Дж., Горшкової Л.А., Гуіяра Франсіса
Ж., Гроува Ендрю С., Журавльова Ю.В., Зай�
цева Н.Л., Короткова Е.М., Подмолодіної І.М.,
М. Портера, Тамошіної Г.І., Хорева А.І., Фай�
оля А., Фалько С.Г., Шульгіної Л.В., Ятов К.С.
та інших [1—6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування

проблеми адаптації та розробка практичних
механізмів управління процесом адаптації для
підприємств гірничо�металургійного комплексу.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття адаптації досить широке і діалек�

тично пов'язане з багатьма соціально�еконо�
мічними сферами і саме тому поняття адапта�
ція має досить широке значення. Наприклад, у
економічному енциклопедичному словнику
адаптація розглядається як пристосування еко�
номічної системи та її окремих суб'єктів, пра�
цівників до умов зовнішнього середовища, що
змінюється, виробництва, праці, обміну, жит�
тєвих потреб населення. Донець Л.І. визначає
поняття адаптація, зважаючи на економічну
безпеку, і зазначає, що адаптація є внесення
змін у діяльність підприємства з метою забез�
печити економічну безпеку [2].

Слід розглянути трактування Крисько Ж.
[3], який зазначає, що адаптація — це здатність
своєчасно проводити адекватні зміни для ко�
рекції діяльності підприємства у відповідності
до вимог зовнішнього середовища.

Узагальнюючи існуючі визначення терміну
"адаптація", на нашу думку, слід надати пере�
вагу визначенню Козаченко А.В. [4], оскільки
у ньому автор відійшла від загального терміну
"пристосування" та показала, що зміни, до яких
приходиться адаптуватися підприємству, мо�
жуть бути не тільки у зовнішньому середовищі,
але і у середині самого підприємства.

У свою чергу Сергійчук І.І. вважає, що "про�
цес адаптації носить системний характер, що
охоплює всі сфери діяльності діяльності під�
приємства та підпорядковані підрозділи" [5, c.
45]. Вважаємо, це трактування процесу адап�
тації не досить вірне, оскільки не всі відділи та
підрозділи на підприємстві залежать один від
одного. Тільки за наявності чи не наявності без�
посереднього зв'язку між підрозділами та їх
сили можна встановити залежить робота одно�
го підрозділу від іншого чи ні.

У сучасних умовах господарювання з метою
швидкої та результативної адаптації підприємств
до змін саме у зовнішньому середовищі, на нашу
думку, слід використовувати ситуаційних підхід.
Це насамперед дасть можливість залежно від
обставин, які виникли в оточенні підприємства,
приймати оперативні ефективні управлінські
рішення, запроваджувати відповідні заходи по
підвищенню обсягів виробництва, використання
новітніх технологій для виходу на новий сегмент
ринку, а також скорочення можливих втрат від
непередбачуваних подій в економіці.

У зв'язку з цим нами запропоновано визна�
чення поняття "адаптація" підприємства як
спроможність визначати цілі підприємства та
засоби їх досягнення з передбаченням май�
бутніх змін за допомогою ситуаційного (адап�
тивного) аналізу для посилення конкурентних
переваг у мінливих умовах зовнішнього сере�
довища, що потребує аналізу економічної, ви�
робничої, науково�технічної, фінансової та
соціальної сфер діяльності підприємств (з ура�
хуванням галузевих особливостей).

Таким чином, досягнення підприємствами
відповідних цілей можливе за рахунок впроваджен�
ня та реалізації системи адаптивного управління
змінами, що може мати як поточний, так і стратег�
ічний характер. Вагомий вплив на формування
відповідної системи має генеральна стратегія роз�
витку, яка є складовою частиною економічної пол�
ітики підприємства, що визначає основні орієнти�
ри та пріоритетні напрями економічної діяльності.

Економічну політику підприємства можна
розглядати як сукупність таких політик, як мар�
кетингової, виробничої та фінансової. В залеж�
ності від рівня готовності підприємства до реа�
лізації адаптивної реакції на фактори впливу
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зовнішнього середовища, а також від обраної
політики поводження на ринку, можна виділи�
ти наступні алгоритми поведінки суб'єктів гос�
подарювання при адаптивних змінах: активне
поводження — підприємство готове до адаптації
та темп адаптаційних змін є досить високим.

Наявні розроблені принципи адаптації, мо�
делі, що враховують як характер змін, так і мас�
штаб діяльності підприємства. Процес адаптації
носить системний характер, що охоплює всі сфе�
ри діяльності підприємства та підпорядковані
підрозділи; консервативне поводження —
підприємство є пасивним та його поведінка за
багатьма аспектами є інерційною (як правило,
носять локальний характер та відсутні активні
кроки на ринку до розширення масштабів діяль�
ності); ситуаційне поводження — адаптаційні
процеси мають вибірковий характер у залежності
від виду та інтенсивності впливу факторів зовні�
шнього середовища на діяльність підприємства.

Здібності адаптації підприємства залежить
від спроможності вчасно зменшити ризик для
підприємства від негативного змінення певних
факторів в зовнішньому середовищі. Ризик
відображає міру (ступінь) відхилення від цілей,
бажаного (очікуваного) результату, а також
ступінь невдачі з урахуванням впливу керова�
них і некерованих чинників, прямих та зворот�
них зв'язків стосовно об'єкта керування.

Діагностика стилю керівництва є одним із
етапів адаптації підприємства до зовнішнього
середовища. Слід відмітити наявність зв'язку
між вибором стилю керівництва та ситуаційни�
ми факторами. Так, наприклад, О.В. Бондар ха�
рактеризує в своїй роботі необхідність керівни�
ком, менеджером вміти передбачити причини і
джерела виникнення ситуацій і мати про запас
заздалегідь спроектований механізм їх моделю�
вання, що дозволить виходячи з наявних ре�
сурсів, обрати оптимальні варіанти [1]. Тобто
важливу роль у адаптації стилю керівництва до
зовнішнього середовища приймають ситуаційні
фактори та спроможність керівника за допомо�
гою вмінь та навичок правильно та своєчасно
приймати заходи щодо змін у зовнішньому се�
редовищі та передчасно виявляти ситуаційні
фактори змін у зовнішньому середовищі для зав�
часного адаптування стилю керівництва.

На рисунку 1 наведено розроблену автора�
ми модель адаптації стилю керівництва до умов
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Потрібно зазначити, що в розробленій нами
моделі адаптації стилю керівництва до умов
внутрішнього і зовнішнього середовища важ�
ливу роль приділяється обиранню стилю кері�
вництва в залежності від ситуаційних факторів,

які впливають на підприємство. Корегування
стилю керівництва відносно ситуаційних фак�
торів зумовлює підвищення конкуренто спро�
можності підприємства та ринку.

Успіх підприємства в умовах перехідної
економіки в Україні залежить від багатьох чин�
ників, у т.ч. від формування системи внутріш�
нього контролю і системи захисту інформації
та рівня облікової політики щодо забезпечен�
ня надійної фінансової звітності.

Аналіз діючої практики внутрішнього конт�
ролю в підприємствах засвідчує достатньо низь�
кий рівень технічного озброєння внутрішніх кон�
тролерів. За допомогою комп'ютерних програм
здійснюють формування контрольних даних,
прийоми документального контролю. Не можна
вважати поширеним використання комп'ютерних
засобів під час проведення інвентаризацій.

Результати проведеного дослідження свід�
чать, що можливості контролю як функції уп�
равління використовуються сьогодні недостат�
ньо. В окремих випадках система внутрішнього
контролю не відповідає вимогам наукового уп�
равління з причин методологічного, методично�
го і організаційного характеру. У зв'язку з цим
виникає потреба розробити методи оптимізації
контрольної системи підприємства. Серед ме�
тодів підвищення ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю в сучасних
підприємствах пропонуємо застосовувати на�
ступні: метод розподілу повноважень і відпові�
дальності між працівниками, ротація кадрів,
здійснення контролю за окремими напрямами
підприємницької діяльності, удосконалення кон�
тролю при плануванні продажу, збору інформації
та формування справи�досьє на покупців і замов�
ників, діагностики і прогнозування проблем.

Особливо важливим методом оптимізації кон�
трольної системи підприємства є бюджетний кон�
троль, який забезпечує своєчасне виявлення відхи�
лень фактичних показників від запланованих, їх
причин та забезпечує відповідну реакцію на них.
Результати здійснення такого контролю повинні
відображатись у щоденних, тижневих, декадних,
місячних і квартальних контрольних звітах.

З точки зору постановки конкретних еконо�
мічних проблем, які виникають на підприємствах,
і започаткування реформ внутрішнього контро�
лю в Україні особливе значення має розробка
методики організації внутрішнього контролю:

— для підвищення рівня ефективності сис�
теми управління, забезпечення її гнучкості;

— для розробки оптимальної моделі внут�
рішнього контрольно�аудиторського процесу;

— для розробки оптимальної управлінської
моделі;
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Рис. 1. Модель адаптації підприємств до внутрішнього
та зовнішнього середовищ
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— адаптації;
— розподілу посадових функцій посадових

осіб.
Таким чином, застосування наведених ме�

тодів у практичній діяльності безсумнівно за�
безпечить перетворення контролю із формаль�
ної констатації фактів і результатів діяльності
акціонерного товариства в дієвий і ефективний
засіб ефективного управління ним, тобто спри�
ятиме якісному вирішенню практичних завдань
щодо динамічного розвитку підприємства, його
економічного зростання.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, на сьогодні як підприємствам,
так і державі у цілому необхідно переосмисли�
ти роль адаптаційної політики та важливість
стилю керівництва в процесі управління.

Для досягнення ефективної адаптації потрібно
розуміти, що вона носить системний характер, що
охоплює всі сфери діяльності підприємства та
підпорядковані підрозділи. Здібності адаптації
підприємства залежать від спроможності вчасно
зменшити ризик для підприємства від негативно�
го змінення певних факторів у зовнішньому сере�
довищі. Ризик відображає міру (ступінь) відхилен�
ня від цілей, бажаного (очікуваного) результату,
а також ступінь невдачі з урахуванням впливу ке�
рованих і некерованих чинників, прямих та зворот�
них зв'язків стосовно об'єкта керування.

У сучасних умовах господарювання з метою
швидкої та результативної адаптації підприємств
до змін саме у зовнішньому середовищі, на нашу
думку, слід використовувати ситуаційних підхід.
Це насамперед дасть можливість залежно від
обставин, які виникли в оточенні підприємства,
приймати оперативні ефективні управлінські
рішення, запроваджувати відповідні заходи по
підвищенню обсягів виробництва, використання
новітніх технологій для виходу на новий сегмент
ринку, а також скорочення можливих втрат від
непередбачуваних подій в економіці.

Нами розглянуто проблему адаптації, для
чого вирішено ряд питань. Дістало подальшо�
го розвитку поняття "адаптація підприємства",
визначено, що ситуаційний підхід до організації
управління процесом адаптації є елементом
антикризового управління, зокрема, до орга�
нізації планування процесу адаптації, органі�
зації його інформаційного та фінансового за�
безпечення. Удосконалено модель адаптації
підприємств до внутрішнього і зовнішнього се�
редовища. Перспективи подальших досліджень
полягають у потребі розробити методи опти�
мізації контрольної системи підприємства.
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