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рынка на природные блага и связанные с этим характеристики
товаров, запрос потребителей, что предполагает роль человечес-
кого фактора, на основе приоритета повышения ценности приро-
ды и человека.
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ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ ТА АДАПТАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ефективне функціонування підприємства передбачає наяв-
ність певного інструментарію та механізмів пристосування до зов-
нішніх умов, оскільки виживання підприємства забезпечується
адекватністю реагування на зовнішні збурення. Зважаючи на те,
що всі соціально-економічні явища характеризуються циклічніс-
тю, тобто мають просторово-часові характеристики, то до під-
приємства висуваються певні вимоги як щодо статичних, так і
динамічних параметрів, через які оцінюється адекватність адап-
тації до зовнішніх змін.

Циклічності економічних процесів присвячена значна кіль-
кість наукових праць, у яких здійснюється класифікація макро-
економічних циклів, аналізуються фази та причини циклічності
(М. Д. Кондратьєв, Й. Шумпетер, В. Зомбарт, С. Кузнець, К. Кларк,
К. Маркс та ін.) чи розглядаються міроекономічні цикли — вироб-
ничий, фінансовий тощо цикли діяльності підприємств (К. Ерроу,
Т. Вайтін, М. Міллер, І. Бланк, Ю. Ф. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн
та ін.).
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У той же час проблематика адаптації підприємств до зовніш-
ніх умов переважно торкається таких питань, як сутність адаптив-
ної поведінки підприємства (І. Ансофф, Р. Л. Акофф, О. Богда-
нов, П. Дойль, Дж. Сарідіс, У. Р. Ешбі, А. Прігожин та ін.), умови
й методи впровадження змін на підприємствах (К. Левін, У.
Грейнер, В. Варнер Бурк, В. Льюіс, Р. Ліппіт, Дж. Іган та ін.), ви-
значення ефективності реалізованих заходів, оцінювання та за-
безпечення гнучкості (М. Пул, Б. З. Мільнер, Дж. Дак, С. Бір та
ін.).

З нашої точки зору, постає необхідність у комплексному під-
ході до вивчення цих двох категорій («цикли» і «адаптація»),
тобто доцільно сполучити в єдиний механізм циклічний характер
внутрішніх і зовнішніх процесів на підприємстві з обгрунтуван-
ням відповідних вимог до організації діяльності підприємства.

Отже, адаптація в загальному розумінні — це спосіб реагу-
вання системи будь-якої природи на зовнішні збурення з метою
виживання. Такий спосіб поведінки передбачає фіксацію постій-
ної реакції на певні ритмічні і/чи повторювальні збурення у зов-
нішньому середовищі (поведінковий паттерн, що перетворюється
в рутину) — циклічний характер зовнішніх процесів обумовлює
циклічність внутрішніх процесів. Відповідно адаптаційні процеси
— це не виокремлені процеси на підприємстві, а загальний меха-
нізм взаємоузгодження внутрішнього середовища й пристосу-
вання різнорідних процесів чи функцій підприємства до змін у
зовнішньому середовищі.

Таким чином, ефективна адаптація до зовнішніх умов перед-
бачає, по-перше, наявність у підприємства певних елементів і ви-
конання певних функцій, що торкається питання функціонально-
го складу та структури підприємства; по-друге, відповідність дій
підприємства просторово-часовим вимогам — на певну мить ча-
су у певному місці. На нашу думку, вимоги до адаптації задають-
ся зовнішнім середовищем, а саме характером кінцевого резуль-
тату та терміном його отримання, а можливості забезпечення
такого результату визначаються складом і структурою підприєм-
ства та параметрами організації його діяльності [1].

Відповідно процес адаптації підприємства має циклічний ха-
рактер та виражається в пристосуванні просторово-часових па-
раметрів внутрішніх процесів до просторово-часових параметрів
дієвих зовнішніх процесів, яке може бути припинено за наступ-
них умов: при досягненні задовільного результату підприємст-
вом; при включенні нового процесу адаптації у зв’язку зі зміною
умов; у випадку припинення функціонування підприємства через
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неможливість сформувати адекватну реакцію. При цьому адапта-
ція має подвійний характер: з одного боку, вона виступає як про-
цес формування специфічної реакції на зовнішні чинники (пасив-
ного чи випереджального характеру), з іншого боку, адаптація
носить підтримуючий (циклічний) характер, оскільки стандартна
стабільна робота підприємства виступає основою його існування.
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

РАЗВИТИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ1

В «Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года», принятых Распоря-
жением правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1663-р предусмотрен комплекс мер для повышения
уровня жизни населения на основе устойчивого развития эконо-
мики. В данном документе, определяющем приоритетные социаль-
но-экономические задачи на среднесрочную перспективу до 2020
года, отмечается, что особенностью настоящего периода является
появление новых внешних и внутренних вызовов устойчивому
социально-экономическому развитию страны. Первый вызов —
нестабильность мировой экономики, колебания мировых финан-
совых рынков, цен на энергоносители и продовольствие. В усло-
виях глобализации эта нестабильность затрагивает экономики
всех стран мира. Второй вызов — значительное усиление роли
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