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АДАПТАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ  
НАЦІОНАЛЬНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглянуто поняття адаптації, дано авторське визначення адаптації щодо суб’єктів малого під-
приємництва, виділено ситуативну та еталонну адаптацію. До адаптаційних домінант розвитку національ-
ного малого підприємництва в розрізі ситуативної адаптації віднесено: адаптацію господарської діяльності 
суб’єктів малого підприємництва до умов нестабільного економічного середовища; адаптацію малого підприєм-
ництва до господарювання в умовах фінансової кризи та адаптацію малого підприємництва до господарювання в 
умовах пандемії. Обґрунтовано адаптаційні домінанти розвитку національного малого підприємництва в межах 
еталонної адаптації, а саме: адаптація нормативно-правового забезпечення розвитку малого підприємництва 
до норм, стандартів та вимог Європейського Союзу; адаптація міжнародного досвіду з кредитування малого під-
приємництва до особливостей національної економіки; адаптація міжнародного досвіду «економічного прориву» 
за рахунок суб’єктів малого підприємництва провідних країн світу; адаптація міжнародного досвіду фасилітації 
розвитку малого підприємництва до українських реалій. 

Ключові слова: адаптація, ситуативна адаптація, еталонна адаптація, адаптаційні домінанти, мале під-
приємництво, суб’єкти малого підприємництва. 
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The purpose of this article is the further development of the theory of adaptation, determining the types of adaptation of 
business entities and substantiation of the adaptation dominants of the development of national small business within the 
situational and standard adaptation. The article considers the concept of adaptation, gives the author's definition of adap-
tation in relation to small businesses, highlights the situational and standard adaptation. Situational adaptation should be 
understood as the process of gaining change by small businesses that allow them to function better in the current environ-
ment, achieve economic security and prevent bankruptcy. Standard adaptation (desired state of the system) to the conditions 
of the external environment, in which the small business entity operates, is to strive to achieve ideal parameters of the state 
of the system. The adaptation dominants of the development of national small business in terms of situational adaptation 
include: adaptation of economic activity of small businesses to the conditions of unstable economic environment; The adap-
tive dominants of the development of national small business within the framework of standard adaptation are substantiated, 
namely: adaptation of normative-legal provision of small business development to norms, standards and requirements of 
the European Union; adaptation of international experience in small business lending to the peculiarities of the national 
economy; adaptation of the international experience of "economic breakthrough" at the expense of small businesses of the 
world's leading countries; adaptation of the international experience of facilitation of small business development to the 
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Ukrainian realities. The process of adaptation of the facilitation experience should be preceded by a comparative assess-
ment of the effectiveness of the implemented facilitation measures, which will allow determine their priority and feasibility 
of implementation in relation to national small businesses. The article examines the adaptive dominants of small business 
development both from the point of view of a small business entity and from the point of view of state regulatory policy.

Keywords: adaptation, situational adaptation, standard adaptation, adaptation dominants, small business, small 
business entities.

Постановка проблеми. Мале підприємництво в 
Україні, як і в більшості країн світу, є найчисленнішим 
прошарком суб’єктів підприємницької діяльності. Кіль-
кість суб’єктів підприємництва, що мають статус малих, 
перевищує 99% усіх національних суб’єктів підприєм-
ницької діяльності [1]. Водночас доцільно зауважити, що 
вразливість та незахищеність малого підприємництва від 
негативного впливу чинників зовнішнього середовища 
та сучасних ризиків кризових ситуацій, таких як фінан-
сова або епідеміологічна криза, зумовлюють необхід-
ність пошуку нових шляхів його розвитку. Зважаючи на 
вагомість чинників зовнішнього середовища, передусім 
макросередовища, які спричиняють вплив на господар-
ську діяльність суб’єктів малого підприємництва (СМП), 
одним із пріоритетних напрямів його розвитку та фасилі-
тації є адаптація до негативного впливу, що має на меті 
подолання небажаних наслідків та є реакцією на виклики 
сьогодення, а також адаптація як попереджувальний захід, 
що передбачає застосування передового світового досвіду 
та здатна упередити або мінімізувати негативний вплив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розви-
ток теорії адаптації зробили свій внесок такі провідні 
зарубіжні та вітчизняні вчені, як Я. Кім, В. Гудикунст 
[2], О. Арефьєва, С. Арефьєв, І. Мягких [3], Є. Чіжень-
кова [4], Р. Грінченко [5] та ін. Проте наявний науковий 
доробок не дає відповіді на питання щодо можливості 
застосування теорії адаптації в сучасній практиці наці-
онального підприємництва, передусім малого, та не 
визначає адаптаційні домінанти розвитку малого під-
приємництва в Україні, що й зумовило подальше про-
ведення досліджень в даному напрямі. 

Постановка завдання. Метою статі є подальший 
розвиток теорії адаптації, визначення видів адаптації 
суб’єктів підприємництва та обґрунтування адаптацій-
них домінант розвитку національного малого підпри-
ємництва в межах ситуативної та еталонної адаптації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Синоні-
мом поняття «адаптація» є «пристосування» (з латинської 
adaptatio – пристосування, від adaptare – пристосовувати). 
Спершу це поняття виникло в біології, розповсюдившись 
у подальшому на інші сфери людської життєдіяльності. 
До появи адаптації призводить зміна чинників навколиш-
нього середовища, зокрема їх відхилення від норми в той 
чи інший бік, а в межевих випадках і відхилення самих 
норм. Адаптація – це спосіб відповіді на вплив навколиш-
нього середовища. Особливість застосування поняття 
«адаптація» в економіці полягає у тому, що адаптації 
можуть формуватися не лише як реакція на зміну чинни-
ків зовнішнього середовища, а також у результаті свідо-
мого наслідування зразкового (еталонного або бажаного) 
стану. Ефект адаптації проявляється протягом певного 
проміжку часу, тривалість якого залежить від швидкості 
зміни стану чинників зовнішнього середовища.

Основна група трактувань поняття адаптації базу-
ється на розумінні адаптації як залучення, пристосування 
діяльності суб’єктів господарювання до ринкових умов. 
Найбільш ємним, на нашу думку, є визначення адапта-

ції, наведене Є.В. Чіженьковою, яка розглядає її як про-
цес пристосування параметрів господарюючих суб’єктів і 
систем у цілому до нових невизначених умов зовнішнього 
середовища, що забезпечує підвищення ефективності їх 
функціонування [4, с. 7]. Також заслуговує на увагу визна-
чення, дане Р.В. Грінченко, який характеризує адаптацію 
як «…безперервний процес дослідження зовнішнього 
та внутрішнього середовища діяльності підприємства, 
розроблення та впровадження змін в управлінні органі-
заційно-економічними, правовими, технологічними та 
соціальними складниками діяльності підприємств для 
досягнення цільових показників діяльності та підви-
щення конкурентоспроможності підприємств» [5, с. 151].

У даному разі під адаптацією ми розуміємо процес 
набуття змін суб’єктами малого підприємництва, які 
дають їм змогу краще функціонувати в умовах, що скла-
лися, досягати економічної безпеки та запобігати банкрут-
ству. Такий вид адаптації можна визначити як ситуативну 
адаптацію. Стосовно суб’єктів малого підприємництва 
чинниками зовнішнього середовища, на які формується 
адаптація, є група факторів, передусім макросередовища, 
таких як політичні, економічні, соціальні, демографічні, 
науково-технічні, правові, природні, культурні тощо. 
Саме їх комбінація визначає стан зовнішнього серед-
овища в кожен конкретний період часу та умови, в яких 
доведеться функціонувати суб’єктам підприємництва. 

Відповідно до вищевикладеного, визначено адап-
таційні домінанти розвитку національного малого під-
приємництва в розрізі ситуативної адаптації:

1) Адаптація господарської діяльності суб’єктів 
малого підприємництва до умов нестабільного еконо-
мічного середовища. Подібна адаптація є звичайним, 
щоденним процесом, характер якого залежить від комбі-
нації чинників зовнішнього середовища, що динамічно 
змінюються. Як правило, подібна адаптація не супрово-
джується радикальними змінами. Стан суб’єктів малого 
підприємництва, ефективність їхньої господарської 
діяльності та фінансова стійкість залежать від швидко-
сті їх реакції на зовнішні трансформації, гнучкості, мож-
ливості пристосовуватися до змін. Участь державних 
інституцій у процесі адаптації господарської діяльності 
СМП до змін у навколишньому середовищі полягає у 
своєчасному прийнятті відповідних нормативно-право-
вих актів, забезпеченні доброчесної конкуренції та рів-
них умов для всіх без винятку суб’єктів підприємництва. 

Зважаючи на негативні тенденції розвитку націо-
нального малого підприємництва, адаптація господар-
ської діяльності суб’єктів малого підприємництва до 
динамічних змін в оточуючому середовищі вбачається 
надзвичайно актуальною та своєчасною. Станом на 
кінець 2019 р. кількість суб’єктів малого підприємни-
цтва нараховувала 1 922 978 одиниць, що відповідає 
99,04% усіх суб’єктів підприємницької діяльності в 
Україні, у т. ч. 96,93% були представлені суб’єктами 
мікропідприємництва (рис. 1). Проте кількість суб’єктів 
малого підприємництва у 2019 р. скоротилася на 11,06% 
порівняно з показником 2010 р. Найменша кількість 
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суб’єктів малого підприємництва за період аналізу спо-
стерігалася у 2012 р. та налічувала 1 578 878 одиниць, 
що є меншим за показник 2010 р. на 27%. 

Одним із проявів адаптації СМП до умов навко-
лишнього середовища є стійка тенденція до спро-
щення організаційно-правової форми господарю-
вання. Зокрема, у 2019 р. 81,16% суб’єктів малого 
підприємництва здійснювали господарську діяльність 
без створення юридичної особи, тобто вибрали орга-
нізаційно-правову форму господарювання «фізична 
особа – підприємець» (ФОП) (рис. 2). 

Водночас кількість суб’єктів малого підприємни-
цтва – ФОП аналогічно до усього загалу СМП також 
зазнала скорочення за 10 років на 13,53%. У 2019 р.  
зaгaльнa кiлькicть фiзичних ociб – пiдприємцiв – 
суб’єктів малого підприємництва в Укрaїнi cтaнoвилa 
1 560 650 ociб (цeй пoкaзник вiдпoвiдaє 80,4% 
уciх cуб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнocтi), у т. ч.  

1 550 633 ФОП були представлені суб’єктами  
мікропідприємництва, що відповідає 99,36% усіх  
СМП – ФОП та 79,86% загальної кількості СМП. 

Реакцією на виклики зовнішнього середовища є 
адаптаційні процеси, пов’язані з вибором виду еконо-
мічної діяльності, що спричинили викривлення струк-
тури національних суб’єктів малого підприємництва.

У структурі суб’єктів малого підприємництва за 
видами економічної діяльності станом на 2019 р. 43% 
належить оптовій та роздрібній торгівлі, ремонту авто-
транспортних засобів і мотоциклів; 11% – інформації 
та телекомунікаціям; 7% – професійній, науковій і тех-
нічній діяльності; по 6% – промисловості та наданню 
інших видів послуг (рис. 3). Решта видів економічної 
діяльності не перевищує 5% у загальній структурі 
суб’єктів малого підприємництва.

Представлена вище структура повною мірою характе-
ризує популярність окремих видів економічної діяльності 
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Джерело: розроблено автором на основі [1]
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Джерело: розроблено автором на основі [1]
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серед суб’єктів малого підприємництва, проте не відпо-
відає стратегічним пріоритетам держави, які охоплюють 
такі види економічної діяльності, як: сільське, лісове та 
рибне господарство; охорона здоров’я та надання соці-
альної допомоги; промисловість; професійна, наукова та 
технічна діяльність; транспорт, складське господарство та 
кур’єрська діяльність. Чинну структуру суб’єктів малого 
підприємництва можна вважати незадовільною з погляду 
державних інтересів, і водночас вона віддзеркалює тенден-
ції, притаманні малому підприємництву в більшості країн 
світу та сформовані під впливом адаптаційних процесів. 

Структура суб’єктів мікропідприємництва за 
видами економічної діяльності є наближеною до 
структури суб’єктів малого підприємництва, урахову-
ючи той факт, що суб’єкти мікропідприємництва ста-
новлять 96,93% усіх СМП, представляючи водночас 
96% усіх суб’єктів підприємництва (рис. 4). 

Роздрібна та оптова торгівля є переважаючим видом 
економічної діяльності не лише у структурі СМП та 
суб’єктів мікропідприємництва, а й у структурі СМП – 
ФОП. Чисельність зaйнятих працівників у рoздрiбнiй тa 
oптoвiй тoргiвлi у 2019 р. становила 732 571 ocобу, щo 
відповідало 47% зaгaльнoї кiлькocтi ФOП – СМП (рис. 5).  

2) Адаптація малого підприємництва до господа-
рювання в умовах фінансової кризи. Така адаптація, як 
правило, є радикальною, антикризовою та терміновою. 
Об’єктивною необхідністю адаптації суб’єктів малого 
підприємництва до фінансової кризи та запобігання їх 
банкрутству є скорочення чисельності найманих пра-
цівників, зниження рівня заробітної плати, збереження 
штату працівників шляхом надання їм неоплачуваних 
відпусток. Фінансова криза продукує реалізацію СМП 
антисоціальних заходів та зниження стандартів життя 
населення. Водночас у період фінансової кризи уряди 

країн рідше вдаються до адаптаційних заходів щодо 
суб’єктів малого підприємництва внаслідок дефіциту 
державного бюджету та необхідності охоплення захо-
дами більшої частини суб’єктів підприємництва. 

3) Адаптація малого підприємництва до господарю-
вання в умовах пандемії. Альтернативні варіанти адап-
таційних заходів СМП: відмова від залучення сторон-
ніх фахівців (наприклад, від зовнішніх консультантів); 
проведення переговорів із постачальниками та фіксація 
боргів у межах товарних кредитів; залучення додаткових 
партій товарів за окремими кредитними лімітами; фор-
мування запасів; переведення більшості працівників на 
дистанційну роботу; ініціація надання відпусток; підтри-
мання постійного зв’язку з кредиторами; акумулювання 
коштів на виплату заробітної плати; зниження заробітної 
плати топ-менеджерам (орієнтовно на 50%); розроблення 
та дотримання чітких санітарних норм роботи в умо-
вах пандемії та карантину; зміщення пріоритетів збуто-
вої системи в бік онлайн-продаж; формування системи 
кур’єрської доставки товарів тощо. Адаптаційні заходи 
державних інституцій: надання допомоги роботодавцям 
із часткового безробіття; надання фінансової допомоги; 
зниження податкового тиску, забезпечення податкових 
преференцій; запровадження мораторію на проведення 
податкових перевірок СМП; запровадження мораторію 
на здійснення заходів державного нагляду; відтерміну-
вання сплати окремих видів податків (податку на землю, 
податку на нерухомість тощо). (Наприклад, під час каран-
тину Німеччина скерувала 37% ВВП на фінансування 
масштабних програм економічної підтримки суб’єктів 
підприємництва. Скасовано оподаткування прибутку для 
фізичних осіб та підприємців до кінця 2020 р. Суб’єктам 
мікропідприємництва надано право подати заяву на 
отримання фінансової допомоги у розмірі 9–15 тис євро 
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Рис. 3. Структура суб’єктів малого підприємництва в Україні  
за видами економічної діяльності у 2019 р., одиниць, %

Джерело: розроблено автором на основі [1]
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впродовж трьох місяців. На виплату прямих субсидій 
ФОП та суб’єктам мікропідприємництва буде надано 
10 млрд євро. Також ужито заходи щодо пільгових умов 
отримання кредитів та оформлення короткострокових 
трудових договорів. [6])

Слід зауважити, що адаптаційні домінанти розви-
тку малого підприємництва розглянуто як із погляду 
суб’єкта малого підприємництва, так і з погляду дер-
жавної регуляторної політики. 

Під впливом чинників зовнішнього середовища та 
адаптації до них у суб’єкта підприємництва виникає 
прагнення досягти ідеальних параметрів стану сис-

теми. У такому разі відбувається адаптація еталонного 
зразка (бажаного стану системи) до умов зовнішнього 
середовища, в якому функціонує суб’єкт підприємни-
цтва. Із метою досягнення бажаного стану системи 
формується програма адаптаційних заходів. Таку адап-
тацію можна назвати еталонною. Прикладами еталон-
ної адаптації є варіанти застосування передового між-
народного досвіду розвитку малого підприємництва, 
зокрема у тій його частині, що стосується нормативно-
правового забезпечення, надання фінансово-кредитних 
послуг, здійснення «економічного прориву», фасиліта-
ції тощо. 
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Рис. 4. Структура суб’єктів мікропідприємництва в Україні  
за видами економічної діяльності у 2019 р., одиниць, %

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Рис. 5. Структура суб’єктів малого підприємництва фізичних осіб – підприємців 
 за видами економічної діяльності в Україні у 2019 р., одиниць, %

Джерело: розроблено автором на основі [1]

 

Сільське, лісове та рибне 
господарство; 25207; 2%

Промисловість; 
82560; 5%

Будівництво; 24983; 2%

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних 
засобів і мотоциклів; 

732571; 47%

Транспорт, складське 
господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність; 
78692; 5%

Тимчасове 
розміщування й 

організація 
харчування; 61771; 

4%

Інформація та 
телекомунікації; 

190225; 12%

Фінансова та страхова 
діяльність; 5881; 0%

Операції з 
нерухомим майном; 

59380; 4%

Професійна, наукова та 
технічна діяльність; 

104094; 7%

Діяльність у сфері 
адміністративного 

та допоміжного 
обслуговування; 

34846; 2% Освіта; 12787; 1%

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 

допомоги; 24051; 1%

Мистецтво, 
спорт, розваги 
та відпочинок; 

12816; 1%

Надання 
інших 
видів 

послуг; 
110786; 

7%



–53–

Інтелект ХХІ № 1 ‘2021 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

1) Адаптація нормативно-правового забезпечення 
розвитку малого підприємництва до норм, стандартів 
та вимог Європейського Союзу [7]. 

Адаптація національного нормативно-правового забез-
печення до норм і стандартів міжнародного права, зокрема 
до стандартів ЄС, здійснюється шляхом удосконалення 
національного законодавства, укладання або приєднання 
до міжнародних договорів. Адаптація законодавства є 
складником інтеграційних процесів, а також передумо-
вою гармонізації національного законодавства. Адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС вимагає ура-
хування структури європейського законодавства, до складу 
якої входять: Угода про заснування Європейського спів-
товариства вугілля і сталі 1951 р., Угода про заснування 
Європейського економічного співтовариства 1957 р., Угода 
про заснування Європейського Співтовариства з атомної 
енергії 1957 р.; директиви, положення та нормативні пра-
вові акти, що ухвалюються компетентними органами ЄС; 
міжнародні угоди ЄС; рішення суду ЄС [8].

2) Адаптація міжнародного досвіду з кредитування 
малого підприємництва до особливостей національної 
економіки. Адаптації, в першу чергу, потребує процес роз-
роблення та впровадження програм мікрокредитування 
на рівні регіонів. Банківська система в Україні характе-
ризується обмеженим асортиментом кредитних послуг. 
Пропозицію послуг мікрокредитування можна збільшити 
шляхом взаємодії банків та небанківських фінансово-кре-
дитних установ. Така кооперація є привабливою для бан-
ків унаслідок низького рівня витрат на створення інфра-
структури для фінансових операцій та невисокого ступеня 
репутаційного ризику [9]. Перспективним є розвиток екс-
прес-кредитування, що стрімко розвивається в країнах ЄС, 
зокрема у Чехії. Під час адаптації досвіду експрес-кредиту-
вання до українських фінансово-кредитних установ варто 
враховувати можливість накопичення ними кредитних 
історій позичальників. Зважаючи на досвід європейських 
країн, безумовно, необхідною є адаптація спеціальних 
методів забезпечення погашення кредитів (використання 
кредиторами негативних санкцій замість застави, тобто 
гарантії погашення кредиту надає соціальне середовище). 

3) Адаптація міжнародного досвіду «економічного 
прориву» за рахунок суб’єктів малого підприємництва 
провідних країн світу. Зокрема, вбачається доцільною 
адаптація досвіду здійснення «економічного прориву» 
тих країн, де основною рушійною силою були суб’єкти 
малого підприємництва. Вивчення досвіду «економіч-
ного прориву» Китаю, Індії та Японії дало змогу дійти 
висновку, що повною мірою використати їхній досвід 
в Україні неможливо внаслідок істотних відмінностей 
культури, традицій, менталітету тощо. З-поміж зазна-
чених країн непридатним для застосування в Україні є 
досвід Японії та Індії. На користь застосування досвіду 
Китаю у вітчизняній практиці говорить низка спільних 
рис, притаманних обом країнам, передусім значна частка 
аграрного складника в економіці та переважання у струк-
турі суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Основними складниками, що створять умови для 
«економічного прориву» української економіки, на 
нашу думку, є:

– Розширення та удосконалення програм державної 
фінансово-кредитної підтримки підприємництва у прі-
оритетних для України секторах економіки, передусім 
у сільському господарстві. Збільшення обсягів держав-
ного фінансування в межах заявлених програм. 

– Збільшення обсягів інвестицій у проведення 
досліджень для потреб агросектору.

– Забезпечення цільового адресного фінансування 
в рамках програм державної підтримки суб’єктів під-
приємництва, удосконалення системи моніторингу та 
контролю над цільовим використанням коштів.

– Запровадження податкових преференцій для 
суб’єктів підприємництва, які здійснюють господарську 
діяльність у стратегічно важливих для України секто-
рах економіки, а також для тих, що працює у сільській 
місцевості. Надання податкових канікул новоствореним 
СМП протягом першого року їх існування незалежно від 
виду економічної діяльності. Зниження загального рівня 
податкового навантаження на суб’єктів підприємництва, 
в першу чергу, за рахунок зниження ставки податку на 
прибуток. Зниження рівня оподаткування суб’єктів під-
приємництва, що мають приріст кількості новостворе-
них робочих місць у кожному звітному періоді. 

– Запровадження субсидій на отримання ліцензій та 
патентів для СМП.

– Удосконалення нормативно-правового забезпе-
чення підприємницької діяльності, зокрема законодав-
чих актів, що стосуються СМП. 

– Дольова участь держави у страхуванні ризиків 
суб’єктів підприємництва від можливих збитків у про-
цесі здійснення ними господарської діяльності.

–  Подальше спрощення умов ведення господарської 
діяльності суб’єктів підприємництва, що передбачає: 
спрощення процедури державної реєстрації; спрощення 
доступу суб’єктів підприємництва до фінансово-кредит-
них ресурсів; зменшення кількості дозволів для запо-
чаткування та здійснення підприємницької діяльності; 
спрощення процесу здійснення експортно-імпортних 
операцій, зокрема скорочення тривалості, зменшення 
кількості та зниження рівня складності митних проце-
дур, пов’язаних з оформленням вантажів та перетином 
ними державного кордону, удосконалення процедури 
здійснення міжнародних платежів; запровадження мора-
торію на проведення перевірок суб’єктів підприємництва 
на етапі започаткування та становлення господарської 
діяльності, зменшення кількості державних інституцій, 
що виконують функцію контролю над здійсненням гос-
подарської діяльності суб’єктами підприємництва.

– Залучення суб’єктів малого підприємництва до 
виконання державних замовлень. 

– Розроблення та запровадження національної про-
грами фасилітації розвитку національного малого під-
приємництва.

4) Адаптація міжнародного досвіду фасилітації роз-
витку малого підприємництва до українських реалій [10]. 
Адаптацію досвіду фасилітації розвитку малого підпри-
ємництва слід проводити з урахуванням національних 
особливостей країни його запозичення, наявності спіль-
них рис у культурі, традиціях, менталітеті, а також ролі 
та місця малого підприємництва у структурі економіки. 
Процесу адаптації досвіду фасилітації повинна пере-
дувати порівняльна оцінка ефективності реалізованих 
фасилітаційних заходів, яка дасть змогу визначити їх прі-
оритетність та доцільність запровадження стосовно наці-
ональних суб’єктів малого підприємництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Діагностика 
наукових підходів до визначення поняття «адаптація» 
дала змогу виділити такі види адаптації, як ситуативна 
та еталонна. Під ситуативною адаптацією слід розуміти 
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процес набуття змін суб’єктами малого підприємни-
цтва, які дають їм змогу краще функціонувати в умовах, 
що склалися, досягати економічної безпеки та запобі-
гати банкрутству. Адаптація еталонного зразка (бажа-
ного стану системи) до умов зовнішнього середовища, 
в якому функціонує суб’єкт малого підприємництва, 
полягає у прагненні досягти ідеальних параметрів стану 
системи. Адаптаційними домінантами розвитку націо-
нального малого підприємництва в розрізі ситуативної 
адаптації є: адаптація до умов нестабільного зовніш-
нього середовища та до господарювання в умовах кризи 

(фінансової, епідеміологічної тощо). Адаптаційними 
домінантами розвитку національного малого підприєм-
ництва в межах еталонної адаптації визначено: адапта-
цію нормативно-правового забезпечення до норм, стан-
дартів та вимог ЄС; адаптацію міжнародного досвіду 
з кредитування малого підприємництва до особливос-
тей національної економіки; адаптацію міжнародного 
досвіду «економічного прориву» за рахунок суб’єктів 
малого підприємництва провідних країн світу; адапта-
цію світової практики фасилітації розвитку малого під-
приємництва до українських реалій. 
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