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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY  
OF THE ENTERPRISE WHILE PROVIDING ITS ECONOMIC SECURITY

В статті зазначено, що адаптивне управління фінансовою стійкістю підприємства при забез-
печенні його економічної безпеки є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових 
відносин, який формується в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визна-
чає якісну характеристику фінансового стану підприємства, оскільки відображає тенденції адап-
тації до внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування, обумовлює фінансову незалеж-
ність від зовнішніх джерел фінансування і економічну безпеку. Доведено, що процес управління 
фінансовою стійкістю являє собою сукупність циклічних дій, пов'язаних з виявленням факторів, 
які впливають на фінансову стійкість; з пошуком і організацією виконання прийнятих фінансових 
рішень. Його вдосконалення в сучасних умовах має полягати в перетворенні даного управління 
з оцінки в основному поточного фінансового стану підприємства в активний інструмент забезпе-
чення економічної безпеки реалізації адаптивної стратегії його розвитку з урахуванням інтересів 
усіх впливають на нього факторів. Обгрунтовано, що адаптація підприємства до конкурентного 
середовища потребує постійного забезпечення економічної безпеки і управління фінансовою 
стійкістю на підставі підтримання виробничої, фінансової рівноваги, стабільної платоспромож-
ності, кредитоспроможності та його інвестиційної привабливості. Запропоновано система захо-
дів, яка дозволяє здійснювати взаємні впливи адаптивного управління та управління фінансовою 
стійкістю для реалізації розвитку на підставі впровадження інновацій.

Ключові слова: управління, адаптивне управління, фінансова стійкість, економічна безпека, 
підприємство, зовнішнє середовище, конкурентне середовище.

В статье указано, что адаптивное управление финансовой устойчивостью предприятия при обе-
спечении экономической безопасности является результатом взаимодействия всех элементов 
системы финансовых отношений, формирующихся в процессе операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности, определяет качественную характеристику финансового состояния 
предприятия, поскольку отражает тенденции адаптации к внутренней и внешней среде функцио-
нирования, обусловливает финансовую независимость от внешних источников финансирования 
и экономическую безопасность. Доказано, что процесс управления финансовой устойчивостью 
представляет собой совокупность циклических действий, связанных с выявлением факторов, 
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влияющих на финансовую устойчивость; с поиском и организацией выполнения принятых финан-
совых решений. Обосновано, что адаптация предприятия к конкурентной среде требует посто-
янного обеспечения экономической безопасности и управления финансовой устойчивостью на 
основании поддержания производственного, финансового равновесия, стабильной платежеспо-
собности, кредитоспособности и его инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: управление, адаптивное управление, финансовая устойчивость, экономиче-
ская безопасность, предприятие, внешняя среда, конкурентная среда

The modern period of economic development requires changing approaches to the study of 
the features of adaptive management of financial stability of the enterprise while ensuring its eco-
nomic security, which is explained by trends, both globally and locally. The purpose of the study is 
to determine the features of adaptive management of the financial stability of the enterprise while 
ensuring its economic security in a changing environment. The results of the analysis of theoretical 
approaches to the understanding of the essence and content of adaptive management, financial 
stability and economic security management of the enterprise, that adaptive management of finan-
cial stability of the enterprise while ensuring its economic security is the result of interaction of all 
elements of the financial relations system, which is formed in the process of operating, investment 
and financial activity, determines the qualitative characteristics of the financial condition of the enter-
prise, because it reflects trends adaptation to internal and external environment of operation, makes 
financial independence from external sources of finance and economic security. It has been proved 
that the process of managing financial stability is a set of cyclical actions related to the identification 
of factors that affect financial sustainability; finding and organizing the implementation of financial 
decisions. Its improvement in modern conditions should consist in transformation of this manage-
ment from estimation of basically current financial condition of the enterprise into an active tool for 
ensuring economic security of implementation of adaptive strategy of its development taking into 
account interests of all factors influencing it. It is substantiated that adaptation of the enterprise to 
the competitive environment requires constant ensuring of economic security and management of 
financial stability on the basis of maintaining production, financial equilibrium, stable solvency, cred-
itworthiness and its investment attractiveness. A system of measures is proposed that enables the 
mutual influences of adaptive and financial sustainability management to be implemented in order 
to implement development based on innovation.

Key words: management, adaptive management, financial sustainability, economic security, enter-
prise, external environment, competitive environment.

Постановка проблеми. Сучасний період 
розвитку економіки потребує зміни підходів до 
дослідження особливостей адаптивного управ-
ління фінансової стійкістю підприємства при 
забезпеченні його економічної безпеки, що 
пояснюється тенденціями, як у глобальному, 
так і локальному масштабі.

Фінансова стійкість є основою забезпе-
чення економічної безпеки підприємства, 
поряд з такими її складовими, як інноваційна, 
інтелектуальна, кадрова, техніко-технологічна, 
інформаційна, правова, екологічна. В сучасних 
умовах перед підприємствами України стоїть 
проблема забезпечення економічної безпеки 
шляхом запровадження відповідної системи 
адаптивного управління та ефективного засто-
сування його складових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання фінансової стійкості підприємств та 
її забезпечення знаходяться в центрі уваги 
робіт таких вчених, як Абрютина М.С. [1], Цал-
Цалко Ю.С. [2], Філімоненкова О.С. [3], Бори-
сова В.А. [4], Баканов М.І., Шеремет А.Д. [5], 
Савицька Г.В. [6], Лахтіонова Л.А. [7] та інші. 
Проблеми вивчення факторів зростання 
фінансової стійкості є найважливішою темою 

праць Коритько Т.Ю. [8], Пілецька С.Т. [9], 
Єршова І.В. [10] та інші.

Поняття економічної безпеки підприємств, 
класифікацію економічних загроз та інтересів, 
підходи до оцінювання рівня економічної безпеки 
висвітлювали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, 
як: Ареф’єва О.В. [11], Бондаренко О., Сухець-
кий В. [12], Давидюк Т. [13], Васильців Т. [14], 
Корчевська Л., Жосан Г. [15], Фісуненко П., 
Нагорний В., Левченко В. [16], Шевченко І. [17], 
Шемаєва Л. [18], Шкарлет С. [19] та інші.

Питання адаптивного управління відобра-
жали у працях вітчизняні та іноземні науковці, 
такі як Зяблицька Н.В. [20], Цибизов А.А. [21], 
Тюкін І.Ю. [22], Друкер П. [23], Маслак О., Яко-
венко Я., Сокуренко П. [24], Стец І. [25], Кулик Н., 
Соколенко Т. [26], Овчиннікова В.О. [27] та інші.

До сих пір, незважаючи на широкий спектр 
напрямків дослідження зазначеної пробле-
матики, мало розробленою областю зали-
шаються адаптивне управління фінансовою 
стійкістю підприємства при забезпеченні його 
економічної безпеки, необхідність дослідження 
якої в українській економіці, що динамічно роз-
вивається, визначає теоретичну та практичну 
актуальність теми дослідження.
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Метою дослідження є визначення особли-
востей адаптивного управління фінансовою 
стійкістю підприємства при забезпеченні його 
економічної безпеки в умовах змінного зовніш-
нього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами проведеного аналізу теоре-
тичних підходів до розуміння сутності та змісту 
адаптивного управління, фінансової стійкості 
та управління економічною безпекою підпри-
ємства зазначимо, що адаптивне управління 
фінансовою стійкістю підприємства при забез-
печенні його економічної безпеки є результа-
том взаємодії всіх елементів системи фінан-
сових відносин, який формується в процесі 
операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності, визначає якісну характеристику фінансо-
вого стану підприємства, оскільки відображає 
тенденції адаптації до внутрішнього і зовніш-
нього середовища функціонування, обумов-
лює фінансову незалежність від зовнішніх дже-
рел фінансування і економічну безпеку.

Формування підходів до управління фінан-
совою стійкістю підприємства є однією з най-
важливіших економічних проблем в умовах 
сучасного розвитку ринку, так як недостатня 
фінансова стійкість стає причиною непла-
тоспроможності підприємства і відсутності 
у нього коштів для подальшого здійснення 
своїх функцій, тому воно має постійно адап-
туватись до наявних змін в його середовищах. 
Порушення темпів розвитку виробництва, 
комерційно-господарської діяльності створює 
загрози його ефективного функціонування. 
Разом з тим, надлишкова фінансова стійкість, 
в свою чергу, слугує перешкодою для про-
цесу формування капіталу розвитку, збільшу-
ючи при цьому витрати підприємства також 
зайвими запасами і резервами.

Отже, управління фінансовою стійкістю під-
приємства необхідно розглядати як системний 
процес фінансової діяльності, спрямований на 
забезпечення спроможності підприємства сво-
єчасно погашати свої зобов’язання, та забезпе-
чити зростання дисконтованого доходу і фінан-
сової рівноваги [28, c. 13].

Другою стороною важливості управління 
фінансовою стійкістю підприємства полягає 
в забезпеченні його економічної безпеки, що 
потребує визначення і обґрунтування суб’єкта 
і об’єкта даного управління задля оптиміза-
ції ресурсів, що на неї спрямовуються. Осо-
бливість адаптивного управління фінансовою 
стійкістю підприємства при забезпеченні його 
економічної безпеки полягає в тому, що її осно-
вним загальним принципом є принцип його 
цільової орієнтації. Тому організація управ-
ління фінансовою стійкістю підприємства пови-

нна відповідати дереву цілей його розвитку 
з урахуванням адаптації до змін в економічній 
безпеці. Комплексність управління фінансо-
вою стійкістю підприємства, основаної на мож-
ливості прогнозування результатів взаємного 
впливу адаптаційних процесів розвитку і забез-
печення економічної безпеки, визначає зміст 
конкретних функцій управління, необхідних 
для її досягнення (рис. 1).

Так, при удосконаленні адаптивного управ-
ління фінансовою стійкістю підприємства 
забезпечуються його економічна безпека 
«через зміни часових рамок, в яких визнача-
ється його фінансова спроможність, шляхом 
посилення її стратегічної спрямованості. Крім 
того, важливим напрямком даного вдоскона-
лення є посилення ролі показників фінансової 
стійкості, які формуються поза підприємством 
(такі, як рівень капіталізації) і характеризують 
ризики діяльності підприємства» [29, с. 228] 
також з позиції формування джерел забезпе-
чення його економічної безпеки. Вони відобра-
жають основні зовнішні і внутрішні фактори, що 
впливають формування можливостей і загроз 
на зменшення економічної безпеки у зв’язку 
не можливістю вчасно адаптуватись до впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників функціону-
вання підприємства (рис. 2).

Системність розуміння необхідності поєд-
нання адаптивного управління, фінансової стій-
кості, економічної безпеки обумовлена їхнього 
ґрунтування на взаємній обумовленості та 
пов’язаності при здійсненні підприємством 
комерційно-виробничої діяльності. В даному 
контексті доцільно і необхідно ґрунтуватись 
на принципі системності при виборі їх вза-
ємозалежності, оскільки вони «розрізняються 
за своїм внутрішнім змістом і визначаються 
зовнішніми і внутрішніми факторами, що впли-
вають на фінансові результати діяльності під-
приємства» [30, c. 43]. Рівні і завдання адап-
тивного управління фінансовою стійкістю 
підприємства при забезпеченні його економіч-
ної безпеки доцільно розглядати в середовищі 
здійснення фінансових процесів за допомогою 
яких можна робити висновки щодо стабіль-
ності грошових потоків, наявної структурної 
ліквідності балансу, ліквідності активів, а також 
таких забезпечуючих елементів як підтримання 
майнової безпеки через зростання цінності 
капіталу, можливого впровадження інновацій-
них проектів через максимізацію чистого гро-
шового потоку (рис. 3).

Функціонування підприємства в динаміч-
ному зовнішньому середовищі потребує сту-
пеня адаптації в залежності від того якою є 
його фінансова стійкість. Так, при фінансово 
стійкому положенні підприємства виникає 
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Рис. 1. Схема комплексного управління фінансовою стійкістю підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Дохідність Ризик

ЗОВНІШНІ 
ЧИННИКИ
Галузева 
належність
Ступінь 
монополізації 
галузі
Регіональна 
локалізація 
ринків
Взаємини з 
державою

ВНУТРІШНІ 
ЧИННИКИ:
Виробничий  
потенціал 
підприємства
Конкуренто-
спроможність 
виробництва
Фінансовий 
стан

ВНУТРІШНІ 
ЧИННИКИ:
Неповнота 
інформації про 
фінансове 
середовище
Комерційний 
ризик

ЗОВНІШНІ 
ЧИННИКИ:
Випадкові події
Протидія 
конкурентів
Соціально-
політичні 
ризики
Загальноеконо-
мічні ризики
Фінансові 
ризики

Рис. 2. Чинники, що впливають на фінансову стійкість  
як основи планування рівнів адаптивного управління
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можливість здійснювати активний його роз-
виток через застосування процесу поєднання 
господарських операцій з різним рівнем фінан-
сового ризику, які, разом з тим, дозволяють 
впроваджувати інновації, здійснювати модер-
нізацію, технічне переозброєння, адаптацію 
виробничих відносин і нові напрямки розвитку. 
В умовах нестабільного фінансового стано-
вища підприємства доцільними оптимальними 
слід визнати заходи, які пов’язані з підвищен-
ням рівня рентабельності продажів (надання 
послуг), раціоналізація структури капіталу та 
його вартості, проведення моніторингу запасів 
з позиції оптимізації розміру партії замовлення, 
продажу надлишків майна та інших активів. 
Також доцільні обережні вкладення в ризикові 
інвестиції, їхнє ранжування за ступенем стро-
ковості здійснення і перегляду стратегічного 
набору та розробка заходів щодо управління 

фінансовою стійкістю, які доцільно формувати 
з позиції політик управління оборотними акти-
вами підприємства (табл. 1).

Управління фінансовою стійкістю при реа-
лізації консервативної політики підприєм-
ством ґрунтується на управлінні витратами, 
при цьому координація проводиться за такими 
напрямками, як планування постійних і змін-
них витрат виходячи з цільового рівня рента-
бельності підприємства (в залежності від типу 
фінансової політики); здійснюється норму-
вання витрат і калькулювання собівартості про-
дукції з метою уникнення зайвого затоварення 
фінансових ресурсів; вишукуються можливості 
зниження витрат: використовуються взаємоза-
мінні комплектуючі, зменшується брак, відбу-
вається скорочення простоїв і т. д.

Оскільки процес управління оборотним 
коштами підприємства являє собою регулювання 
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Фінансова 
стійкість
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Рис. 3. Рівні і завдання адаптивного управління фінансовою стійкістю підприємства  
при забезпеченні його економічної безпеки
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їх кругообігу, в результаті якого ці кошти про-
ходять три стадії, а саме, грошову, виробничу 
і товарну, то при управлінні фінансовою стій-
кістю основою для прийняття відповідних рішень 
є врахування особливостей фінансово-виробни-
чого циклу певної галузі. Однак, у кожній з трьох 
стадій, для забезпечення безперервного про-
цесу виробництва, оборотні кошти на підприєм-
стві повинні знаходитися в достатній кількості. 
За рахунок власних оборотних коштів покрива-
ється мінімальна потреба в оборотних коштах, 
розмір яких повинен становити не менше 10% 
від оборотних активів, а норма знаходиться 
в межах 50–70%.

При застосуванні консервативної фінансо-
вої політики управління фінансовою стійкістю 
здійснюється в основному через власні джерела 
фінансування, що є причиною низького рівня 
рентабельності активів через відсутність ефекту 
фінансів о важеля і високу ціну капіталу. Резуль-
татом проведення цієї політики є мінімізація 
втрати фінансової стійкості, але недостатнє 
фінансування інвестиційної діяльності загрожує 
зниженням конкурентоспроможності підпри-
ємства. Для збереження фінансової стійкості 

в довгостроковому періоді необхідно регулю-
вати відпускні ціни на готову продукцію шляхом 
мінімізації постійних витрат, а також активізу-
вати заходи з просування послуг, продукції.

При проведенні помірної політики управ-
ління фінансовою стійкістю досягається пози-
тивний ефект фінансового важеля, який обу-
мовлює достатню фінансову стійкість і знижує 
середньозважену вартість капіталу. В умовах 
помірної політики прибуток, отриманий під-
приємством, направляється на здійснення 
інвестиційних проектів і створення резервних 
фондів. Такий тип політики вважається най-
більш прийнятним, оскільки дозволяє дося-
гати мети забезпечення економічної безпеки 
з оптимальним рівнем ризику втрати фінансо-
вої стійкості і створює можливість формування 
запасу фінансової міцності на випадок неспри-
ятливого впливу зовнішніх факторів.

Відмітна особливість агресивної політики 
управління фінансами полягає в низькій фінан-
сової стійкості підприємства, а під впливом нега-
тивних внутрішніх і зовнішніх факторів вона 
може привести до банкрутства. Тому доречним 
є регулювання процесу залучення позикових 

Таблиця 1
Тактичні заходи з управління фінансовою стійкістю підприємства 

Вид 
фінансової 
політики

Управління затратами Управління оборотними активами

Консер-
вативна 
політика

Здійснюється зниження витрат за раху-
нок отримання знижок постачальників на 
великий обсяг закупівель.
Зниження рівня витрат на оплату праці 
відбувається за рахунок підвищення 
рівня кваліфікації персоналу.
Відбувається скорочення тривалості про-
стоїв обладнання.
Здійснення повного обсягу послуг, що 
надаються

50–70% потреби в оборотних засобах 
забезпечується за рахунок власного капі-
талу підприємства.
Фінансування 20–30% оборотних засобів 
здійснюється за рахунок довгостроко-
вого позикового капіталу.
Велика частка власного капіталу витрача-
ється на фінансування оборотних засобів

Помірна 
політика

При закупівлі сировини і матеріалів вра-
ховується можливий збій поставок.
Проводиться модернізація обладнання, 
яка дозволяє знизити потребу в трудових 
ресурсах.
При здійсненні виробництва продукції 
залучають зовнішніх фахівців

50% потреб в обігових коштах забезпечу-
ється за сет власного і довгострокового 
позикового капіталу.
Весь обсяг змінної частини оборотних 
засобів забезпечується за рахунок корот-
кострокових позикових коштів.
Середній рівень витрат власного капіталу 
спрямований на фінансування оборот-
них засобів.

Агресивна 
політика

Здійснюється жорстке нормування заку-
півель.
При цьому відсутні складські приміщення.
Застосування методу прискореної амор-
тизації шляхом закупівлі обладнання в 
лізинг.
Використовується аутсорсинг

10–30% потреби в оборотних засобів 
забезпечується за рахунок власного 
і довгострокового позикового капіталу.
Фінансування 90–70% оборотних коштів 
здійснюється за рахунок короткостроко-
вого позикового капіталу.
На фінансування оборотних засобів 
спрямований низький рівень витрат влас-
ного капіталу

Джерело: розроблено на основі [5; 6; 10]
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коштів за строковістю і по вартості, а також 
визначення найбільш вигідного і обґрунтова-
ного джерела фінансування позикового капі-
талу відповідно до потреб і можливостей роз-
витку підприємства.

Таким чином, важливе значення при управ-
лінні фінансовою стійкістю є обґрунтування 
типу фінансової політики, яка застосовується 
на підприємстві і дозволяє, з одного боку, адап-
туватися до змін в зовнішньому і внутрішньому 
середовищі, а, з другого, забезпечувати належ-
ний для безперервного функціонування рівень 
економічної безпеки. Саме від неї залежить 
рівень ризику і рентабельність, а також цільові 
показники фінансової стійкості.

Адаптивне управління фінансовою стійкістю 
підприємства при забезпеченні його економіч-
ної безпеки стає передумовою розвитку і вклю-
чає в себе сукупність управлінських заходів 

в системі прийняття управлінських рішень та 
ґрунтується на наборі функцій, що відображені 
в організаційній структурі і відповідних інфор-
маційних потоках, які спрямовані на прогно-
зування можливих загроз та появу фінансо-
вої кризи, виявлення їх негативних впливів на 
ранніх стадіях та вчасного відновлення фінан-
сової рівноваги, в результаті яких підприєм-
ство здатне досягати поставлені перед собою 
цілі, спрямовані на збереження конкурент-
них переваг і своєчасно відповідати за своїми 
зобов’язаннями (рис. 4).

Висновки. Таким чином, процес управління 
фінансовою стійкістю являє собою сукупність 
циклічних дій, пов’язаних з виявленням фак-
торів, які впливають на фінансову стійкість; 
з пошуком і організацією виконання прийня-
тих фінансових рішень. Його вдосконалення 
в сучасних умовах має полягати в перетворенні 
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Рис. 4. Задачі адаптивного управління фінансовою стійкістю підприємства  
при забезпеченні його економічної безпеки
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даного управління з оцінки в основному поточ-
ного фінансового стану підприємства в актив-
ний інструмент забезпечення економічної 
безпеки реалізації адаптивної стратегії його 
розвитку з урахуванням інтересів усіх вплива-
ють на нього факторів.

Доведено, що адаптація підприємства до 
конкурентного середовища потребує постій-
ного забезпечення економічної безпеки 

і управління фінансовою стійкістю на підставі 
підтримання виробничої, фінансової рівноваги, 
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можності та його інвестиційної привабливості. 
Саме тому запропоновано система заходів, яка 
дозволяє здійснювати взаємні впливи адап-
тивного управління та управління фінансовою 
стійкістю для реалізації розвитку на підставі 
впровадження інновацій.
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