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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Вступ. В умовах невизначеності, постійного впливу зовнішнього середовища та жорсткої кон-
куренції керівництво замислюється про економічну безпеку підприємства. Одним з основних засобів
забезпечення економічної безпеки підприємства є адаптація. Постає питання результативності адап-
тації та її значення в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Мета.  Обгрунтувати значення
результативності адаптації в забезпеченні економічної безпеки підприємства, запропонувати показник
результативності адаптації та алгоритм його визначення. Методи. Метод розробки системи показни-
ків, методи логічного аналізу. Результати. Розглянуто значення результативності адаптації підприєм-
ства в забезпеченні його економічної безпеки; запропоновано формулу розрахунку показника резуль-
тативності адаптації; надано інтерпретацію можливих кількісних значень показника результативності;
наведено алгоритм визначення показника результативності адаптації. Висновки. Адаптація, як засіб
забезпечення економічної безпеки підприємства, працює лише за умови її результативності. Розраху-
нок показника результативності адаптації за запропонованим алгоритмом та інтерпретація отриманих
значень дозволять контролювати рівень результативності адаптації.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введение: В условиях неопределенности, постоянного влияния внешней среды и жёсткой
конкуренции руководство задумывается об экономической безопасности предприятия. Одним из ос-
новных средств обеспечения экономической безопасности предприятия является адаптация. Возни-
кает вопрос результативности адаптации и её значения в обеспечении экономической безопасности
предприятия. Цель. Обосновать значение результативности адаптации в обеспечении экономической
безопасности предприятия, предложить показатель результативности адаптации и алгоритм его
определения. Методы: Метод разработки системы показателей, методы логического анализа. Ре-
зультаты: Рассмотрено значение результативности адаптации предприятия в обеспечении его эко-
номической безопасности; предложена формула расчета показателя результативности адаптации;
предоставлена интерпретация возможных количественных значений показателя результативности;
предложен алгоритм определения показателя результативности адаптации. Выводы: Адаптация, как
средство обеспечения экономической безопасности предприятия, работает только при условии ре-
зультативности адаптации. Расчет показателя результативности адаптации по предложенному алго-
ритму и интерпретация полученных значений позволят контролировать уровень результативности
адаптации.

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности,
способ, адаптация, результативность адаптации
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ENTERPRISE ADAPTATION EFFECTIVENESS
IN ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

Background: In conditions of uncertainty, continuous influence of environment and hard competition
the management of an enterprise faces the problem of economic security o f the enterprise. Adaptation is
one of the ways of ensuring economic security of an enterprise. In connection with this there arises a
question of adaptation effectiveness and its importance in ensuring the economic security of the enterprise.
Aims and Objectives. To prove the importance of adaptation effectiveness in ensuring economic security of
the enterprise, to offer an index of adaptation effectiveness and algorithm of its determining. Methods:
Method of development of the system indicators, logical analysis. Results: Importance of enterprise
adaptation effectiveness in ensuring its economic security has been considered; the formula of calculation of
an index of adaptation effectiveness has been offered; interpretation of possible quantitative values of the
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index of effectiveness has been given; algorithm of determining the index of adaptation effectiveness has
been suggested. Conclusions: Adaptation as an instrument for ensuring economic security of the enterprise
works only in conditions of adaptation effectiveness. Calculation of the index of adaptation effectiveness
according to the offered algorithm and interpretation of the received values will allow to supervise the level of
adaptation effectiveness.

Keywords: economic security, ensuring economic security, method, adaptation, adaptation effec-
tiveness.

Постановка проблеми. В наш час багато науковців та практиків-
економістів замислюються над питаннями забезпечення та управління економіч-
ною безпекою підприємства. Однією з властивостей економічної безпеки підпри-
ємства як об’єкта управління є результативність [11]. Для того щоб ця властивість
розкрилась повною мірою, результативними повинні бути засоби забезпечення
економічної безпеки підприємства. Одним із засобів є адаптація підприємства до
змін зовнішнього середовища [4], особливо важливою вона є при захисному та
гармонізаційному погляді на економічну безпеку підприємства. При захисному
підході до економічної безпеки, підприємство використовує реактивну адаптацію,
тобто пристосовується до існуючих умов. При гармонізаційному підході до еконо-
мічної безпеки, підприємство намагається використовувати превентивну або ви-
переджальну адаптацію. Але, в будь-якому разі, для забезпечення економічної
безпеки підприємства адаптація повинна бути результативною. Постає питання
визначення результативності адаптації, її кількісного вираження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адаптації як засобу за-
безпечення економічної безпеки підприємства глибоко розглянуто науковцями
Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьовим, О.М. Ляшенко [4]. У подальших дослідженнях
групою вчених під керівництвом Г.В. Козаченко було поглиблено дослідження
економічної безпеки на рівні держави, регіону та підприємства [9]. Питання адап-
тації в контексті забезпечення економічної безпеки було також розглянуто в пра-
цях Н.В. Білошкурської [1], Донець Л.І. [2]. Широко розкрили сутність та значення
результативності, але в контексті діяльності підприємства, науковці Е.Мосенг та
П.Бредап [3], О.І. Олексюк [6], В.М. Лугова [5], Д.А. Осадча [7]. Однак питання ре-
зультативності адаптації підприємства залишається недостатньо вивченим і по-
требує подальшого дослідження.

Метою статті є визначення показника результативності адаптації, інтер-
претація його можливих кількісних значень, розробка алгоритму розрахунку пока-
зника результативності адаптації.

Виклад основного матеріалу. Для визначення результативності адаптації
пристанемо на точку зору більшості вчених та ДСТУ,які вважали, що результати-
вність – це ступінь досянення запланованих результатів (запланованих завдань,
цілей) [8]. У такому разі вона розраховується відношенням фактично досягнутих
результатів до планових. Планові та фактичні результати та результативність
адаптації можна описати за допомогою показників-індикаторів стану підприємст-
ва. Плановий результат адаптації буде досягнуто за умови мінімуму неузгодже-
ності стану підприємства із зовнішнім середовищем, який визначається рівнянням
бажаних значень показників-індикаторів стану підприємства – фактичним. Але у
підприємства не завжди достатньо ресурсів для досягнення бажаних значень по-
казників-індикаторів, у зв’язку з цим встановлюються потенційно можливі або
планові значення показників-індикаторів. Після проведення адаптаційних дій
отримуються фактичні значення [10]. Потрібно відмітити, що процес адаптації від
моменту отримання інформації про можливу зміну впливу фактору зовнішнього
середовища до фактичної зміни впливу фактору зовнішнього середовища триває
певний проміжок часу, через це бажані, потенційно-можливі та фактичні показни-
ки-індикатору стану підприємства розглядаються на початок та кінець досліджу-
ваного періоду (табл. 1).
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Таблиця 1

Показники-індикатори стану підприємства, що описують показники результатів та результативності адаптації підприємства

Вид показників-індикаторів Визначення Характеристика Інформаційне забезпечення
Бажані значення показни-
ків-індикаторів на початок
досліджуваного періоду
(БЗ0)

Значення показників-індикаторів стану під-
приємства, досягнення яких відповідає міні-
муму неузодженості між підприємством та
зовнішнім середовищем на початок досліджу-
ваного періоду

Досягнення гарантує найкращі результати
діяльності підприємства в існуючих умовах.
Використовується для розрахунку планової та
фактичної результативності адаптації

Диктуються суб’єктами ринку,
стратегічними цілями та попере-
днім досвідом підприємства, нор-
мативними значеннями показників
(якщо вони є)

Бажані значення показни-
ків-індикаторів на кінець
досліджуваного періоду
(БЗк)

Значення показників-індикаторів діяльності
підприємства, досягнення яких відповідає
мінімуму неузодженості між підприємством та
суб’єктами ринку на кінець досліджуваного
періоду

Досягнення гарантує найкращі результати
діяльності підприємства в існуючих умовах.
Використовується для розрахунку фактичної
результативності адаптації

Диктуються суб’єктами ринку,
стратегічними цілями та попере-
днім досвідом підприємства, нор-
мативними значеннями показників
(якщо вони є)

Планові значення показни-
ків-індикаторів на кінець
досліджуваного періоду
(ПЗ0)

Прогнозне значення показників-індикаторів на
кінець досліджуваного періоду, виходячи з
потенційних можливостей підприємства та
управлінського рішення щодо необхідності
досягнення саме цих значень показників-
індикаторів

Встановлюються на початку досліджуваного
періоду. Характеризує прогнозні можливості
підприємства. Використовується для розраху-
нку планової результативності адаптації. Ящо
прогноз вірний, то ПЗ0=ПЗк

Прогнозується на основі попере-
днього досвіду, нормативних
вимог, з огляду на ресурси під-
приємства, час та кошти, необхід-
ні на адаптацію

Потенційно можливі зна-
чення показників-
індикаторів (ПЗк) на кінець
досліджуваного періоду

Значення показників-індикаторів діяльності
підприємства, досягнення яких відповідає
мінімуму неузгодженості між підприємством
та суб’єктами ринку на кінець досліджуваного
періоду, скореговані на потенційні можливості
підприємства (наявність ресурсів)

Встановлюється на кінець досліджуваного
періоду. Характеризують фактичний потенціал
підприємства досягнення бажаних значень
показників-індикаторів. ПЗк≤БЗк. ПЗк=БЗк –
100% ресурсозабезпечення. ПЗк= ПЗ0 =ФЗк –
100% результативність пронозу.
ПЗк≥ФЗк; ПЗк=ФЗк – 100% результативність
виконавчої діяльності

Встановлюються на основі попе-
реднього досвіду, нормативних
вимог з огляду на ресурси, час,
кошти, які були доступні для вико-
ристання під час адаптаційних дій
підприємства

Фактичні значення показ-
ників-індикаторів на поча-
ток досліджуваного періоду
(ФЗ0)

Отримані на початок досліджуваного періоду
фактичні значення показників індикаторів,
відправна точка процесу адаптації

Встановлюються на початок досліджуваного
періоду

Розрахунок фактичних значень
відповідних показників на початок
досліджуваного періоду

Фактичні значення показ-
ників-індикаторів на кінець
досліджуваного періоду
(ФЗк)

Отримані на кінець досліджуваного періоду
фактичні значення показників індикаторів

Розраховуються на кінець досліджуваного
періоду. ФЗк≤БЗк; ФЗк=БЗк – досягнення пла-
нового результату адаптації; ФЗк≤ПЗк ;
ФЗк=ПЗк – 100% результативність виконавчої
діяльності

Розрахунок фактичних значень
відповідних показників на кінець
досліджуваного періоду
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Для з’ясування сутності та визначення формули розрахунку показника пла-
нового результату адаптації та показника результативності адаптації необхідно
дати визначення та охарактеризувати фактичні, потенційно-можливі та бажані
значення показників-індикаторів на початок та кінець досліджуваного періоду
(табл. 1).

За допомогою показників-індикаторів стану підприємства (табл. 1) можна
визначити показник планового результату адаптації. Плановим результатом ада-
птації (її метою) є досягнення мінімуму неузгодженості між підприємством та зов-
нішнім середовищем. Досягнення мінімуму неузгодженості зовнішньому середо-
вищу характеризує вираз БЗк=ФЗк, тобто на кінець досліджуваного періоду бажані
значення показників-індикаторів стану підприємства дорівнюють фактичним; це
означає, що неузгодженості між станом підприємства та зовнішнім середовищем
немає.

У попередніх дослідженнях визначено, що результат адаптації – це зміна
неузгодженості (ΔН) стану підприємства зовнішньому середовищу внаслідок ада-
птації. У такому разі, формула розрахунку показника планового результату адап-
тації (РАпл) матиме вигляд:

РАпл = Нк – Н0
│БЗк-ФЗк│-│БЗ0-ФЗ0│=-│БЗ0-ФЗ0│ (1)

БЗк-ФЗк і БЗ0-ФЗ0 абсолютні значення, оскільки для знаходження пока-
зника результату адаптації необхідно знати величину відрізка Н0 та Нк (рис. 1).
Знак показує, вище або нижче БЗ знаходяться ФЗ, але це не впливає на зміну
величини неузгодженості, тобто значення показника результату адаптації.

Тоді формула для розрахунку показника результативності адаптації (R),
згідно до визначення результативності, матиме наступний вигляд:

к 0 0

0 0

БЗ - ФЗ - БЗ - ФЗкR =
-

БЗ - ФЗ

(2)

У чисельнику формули (2) відображено фактичний результат адаптації, у
знаменнику – плановий. Але формула (2) відображає ідеальний випадок. Незав-
жди для підприємства інформативні дані щодо ступеня досягнення мінімуму не-
відповідності зовнішньому середовищу. Трапляються випадки, коли керівництво
підприємства на момент отримання інформації про можливу зміну впливу факто-
ра зовнішнього середовища знає, що воно не буде докладати зусиль, щоб отри-
мати 100% досягнення вимог зовнішнього середовища, а саме:

у підприємства недостатньо ресурсів для досягнення вимог зовнішнього се-
редовища (коштів, сировини, матеріалів, технологій, спеціалістів, часу);

підприємство має ресурси, але не бажає досягнення 100% відповідності зо-
внішньому середовищу, наприклад, через те, що зміна впливу фактору зовніш-
нього середовища лише побічно впливає на основні результати діяльності під-
приємства.

В таких випадках підприємство встановллює планові або потенційно-
можливі значення показників-індикаторів (ПЗ), які відображають стан підприємст-
ва за умови проведення адаптації.

Плановий результат адаптації – це планове скорочення неузгодженості між
підприємством та зовнішнім середовищем. Для розкриття сутності цього визна-
чення розглянемо рис. 1.
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Рис. 1. Розкриття сутності планового результату адаптації

На рис. 1 відображені запланована кінцева неузгодженість та початкова не-
узгодженість стану підприємства із зовнішнім середовищем. Різниця між ними і є
планове скорочення неузгодженості або показник планового результату адапта-
ції, який розраховується за формулою (3):

РАпл = пл
0 0 0Н - Н = БЗ - ПЗ - БЗ - ФЗк к к (3)

де ПЗк  показує гранично-можливе значення показників-індикаторів, яке мо-
же собі дозволити або на яке згодне підприємство. ПЗк завжди вище або дорів-
нює ФЗк. Різниця між ПЗк та ФЗк виникає через незадовільну виконавчу діяльність,
тобто ситуація, коли у підприємства були обгрунтовані можливості досягти ПЗк,
але цьому зашкодили організаційні помилки, недостатня компетентність та квалі-
фікація персоналу. При 100% результативністі прогнозування ПЗк=ПЗо=ФЗк, при
100% результативності виконавчих дій ПЗк = ФЗк .

Згідно до визначення фактичного та планового результатів адаптації, пока-
зник результативності адаптації (R) розраховується за формулою:

к к 0 0

к к 0 0

БЗ - ФЗ - БЗ - ФЗ
R =

БЗ - ПЗ - БЗ - ФЗ
(4)

Запропонована формула, на відміну від формули (2), враховує потенційні
можливості підприємства та його наміри щодо досягнення відповідності зовніш-
ньому середовищу. У такому разі, описуючи рис. 1, можна сказати, що,
крім фактичного результату адаптації, результативність залежить від встанов-
леного планового результату адаптації (планового скорочення невідповідності).
Саме через це одне й те ж саме значення фактичного результату адаптації мо-
же давати різні значення результативності адаптації. Постає питання інтерпре-
тації отриманих кількісних значень показника результативності адаптації та роз-
робки алгоритму визначення показника результативності адаптації підприємст-
ва (рис. 2).

БЗк

ПЗ0

ФЗ0

ПЗк

БЗ0

Н0

пл
Нк

Значення
показників-
індикаторів,
умов.

t, часПроведення адаптаційних дій

ФЗк
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Рис. 2. Алгоритм визначення показника результативності
адаптації підприємства (аркуш 1)
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Рис. 2. Алгоритм визначення показника результативності
адаптації підприємства (аркуш 2)
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Рис. 2. Алгоритм визначення показника результативності
адаптації підприємства (аркуш 3)

За допомогою запропонованого алгоритму проводиться аналіз вхідних да-
них, на основі якого пропонується їх корекція (у разі неправильного встановлення
показників-індикаторів стану підприємства) та/або надаються рекомендації щодо
покращення значень показників-індикаторів стану підприємства; отримуються кі-
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лькісні значення показника результативності адаптації за досліджувані періоди
(формула 4). Отримані кількісні значення показника результативності адаптації
можна інтерпретувати таким чином:

Р = 1 (100%) – отримане значення свідчить про стовідсоткову результатив-
ність адаптації підприємства до впливу суб’єктів ринку, тобто показник фактично-
го результату адаптації дорівнює показнику планового результату адаптації;

Р = 0 – це можливо у випадку, якщо показник фактичного результату адап-
тації (чисельник формули 4) дорівнюватиме 0, це говорить про те, що проведена
адаптація нерезультативна, тобто рівень неузгодженості між підприємством та
зовнішнім середовищем залишився незмінним (Н0=Нк);

неможливо розрахувати результативність адаптації у тому разі, якщо пла-
новий результат адаптації дорівнюватиме 0, тобто якщо підприємство не плану-
вало проводити адаптацію (математично це буде відображення неможливості
ділення на 0, тобто у знаменнику формул (2) та (4) буде 0).

Р>0 – говорить про те, що проведена на підприємстві адаптація була ре-
зультативною; наскільки вона результативна, говоритиме отримане значення ре-
зультативності;

Р<0 – говорить про те, що проведена адаптація нерезультативна, отримане
значення говоритиме про відсоток зниження результативності порівняно до поча-
ткового.

На базі отриманих кількісних значень показника результативності адаптації
можна планувати та реалізувати заходи щодо покращення процесу адаптації під-
приємства.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розрахунок показника
результативності адаптації за запропонованим алгоритмом та інтерпретація
отриманих значень дозволять оцінити, наскільки результативна проведена адап-
тація. Отримана інформаційна база дасть змогу приймати управлінські рішення
щодо оптимізації результативності адаптації та витрат на адаптацію, що буде ва-
гомим внеском до забезпечення економічної безпеки підприємства.
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