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П’ятницька Г. Т., Чудакова Є. І., Кандагура К. С. Життєвий цикл: варіативність наукових підходів до визначення  
та специфіка в управлінні розвитком підприємств торгівлі

Метою статті є проведення порівняльного аналізу різних наукових підходів щодо визначення етапів життєвого циклу (ЖЦ) підприємств з акцен-
туванням уваги на специфіці в торгівлі. Для досягнення мети були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У результаті 
систематизації дефініцій поняття «життєвий цикл підприємства» виділено чотири основні наукових підходи до визначення його суті, а саме 
через: зміни або змінні; закономірності розвитку або події; послідовність стадій; часові характеристики або часовий період. Обґрунтовано, що 
сутність ЖЦ підприємства доцільно розглядати як сукупність стадій його змін. Результати перехресного порівняння альтернативних моделей 
ЖЦ підприємств і класичних етапів розвитку живих організмів показали, що всі вони можуть бути зведені до трьох або чотирьох етапів ЖЦ 
останніх. На основі даних критичного аналізу наявних методів ідентифікації етапів ЖЦ підприємства та власних досліджень ЖЦ діючих підпри-
ємств розроблено новий підхід до визначення етапів ЖЦ підприємства, що, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок вартості ЖЦ підпри-
ємства з урахуванням важливості прогресивних інноваційних змін і завдань, пов’язаних з досягненням цілей сталого розвитку. Змодельовано 
системи співвідношень між параметрами різних видів витрат на кожному із етапів ЖЦ підприємства. Встановлено, що в торгівлі ЖЦ форму-
ється під впливом форматів підприємств торгівлі та покупців. Обґрунтовано висновок, що менеджерам підприємств торгівлі варто постійно 
нарощувати чисельність активних покупців, а при перших ознаках спаду вдаватися до інновацій. Зроблено висновок, що управління розвитком 
підприємств є завданням, в якому варто брати до уваги ЖЦ підприємства з урахуванням галузевої специфіки його діяльності, терміну виходу на 
ринок, розміру, крос-культурних особливостей. Констатовано, що отримані результати можуть бути використані для подальших досліджень 
етапів ЖЦ підприємств з урахуванням галузевої специфіки.
Ключові слова: життєвий цикл, управління розвитком, підприємство, торгівля, цінність, інновації, сталий розвиток, крос-культурні особливості.
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Piatnytska G. T., Chudakova Ye. I., Kandahura K. S. Life Cycle: Variability of Scientific Approaches to Definition, Specifics in the Management  
of Trade Enterprises Development

The article is aimed at carrying out a comparative analysis of various scientific approaches to determining the stages of the life cycle (LC) of enterprises with an 
emphasis on the specialization in trade. To achieve the aim, general scientific and special research methods were used. As a result of systematization of defini-
tions of the concept of «life cycle of enterprise», four main scientific approaches to determining its essence are allocated, namely: through changes or variables; 
through regularities of development or events; through sequence of stages; through time characteristics or time period. It is substantiated that the essence of 
the LC of enterprise should be considered as an aggregate of stages of its changes. The results of a cross-comparison of the alternative models of LC of enter-
prises and the classical stages of development of living organisms showed that all of them can be reduced to three or four stages of LC of the latter. Based on the 
data of the critical analysis of the existing methods of identification of the stages of the enterprise’s LC and own researches of the LC of the operating enterprises, 
a new approach to determining the stages of the enterprise’s LC i selaborated, which, unlike the existing ones, provides for the calculation of the cost of the 
enterprise’s LC, taking into account the importance of progressive innovative changes and tasks related to achieving the goals of sustainable development. The 
systems of interrelations between the parameters of different types of expenses at each stage of the enterprise’s LC are modeled. It is determined that in the 
field of trade a LC is formed under the influence of formats of both the trade enterprises and the buyers. The conclusion, that is substantiated, is that managers 
of trade enterprises should constantly increase the number of active buyers, and, at the first signs of a recession, implement innovations. It is concluded that 
the management of the development of enterprises is a task in which it is necessary to take into account the LC of the particular enterprise, taking into account 
the sectoral specifics of its activities, the period of entering the market, size, and cross-cultural features. It is indicated that the obtained results can be used for 
further research of the stages of the LC of enterprises, taking into account the sectoral specifics.
Keywords: life cycle, development management, enterprise, trade, value, innovations, sustainable development, cross-cultural features.
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Прийняття ефективних управлінських рішень 
щодо подальшого розвитку підприємства за-
вжди залежить не тільки від зміни факторів 

зовнішнього середовища, а і від внутрішнього потен-
ціалу підприємства та того, на якому етапі життєво-
го циклу (ЖЦ) воно знаходиться в певний проміжок 
часу. В ідеалі вибір стратегії дій підприємства на рин-
ку має ґрунтуватися на врахуванні ЖЦ галузі, підпри-
ємства, товару/послуг, які воно просуває на ринок. 
Не зайвим для забезпечення ефективності управлін-
ських рішень поряд із ЖЦ буває і врахування специ-
фічних якостей і пріоритетів цільових для підприєм-
ства клієнтів-споживачів, які, як правило, формують 
більше половини його доходів і прибутків.

Концепція ЖЦ є не новою – її поява пов’язана 
з біологією та датується кінцем ХІХ ст. Перенесення 
концепції ЖЦ у бізнес-середовище обумовило необ-
хідність постановки нетривіальної проблеми іденти-

фікації етапів (фаз) ЖЦ продуктів і підприємств, що 
займаються різними видами економічної діяльності. 
У швидкозмінному навколишньому середовищі роз-
виток підприємств (особливо таких, що задіяні у 
сфері послуг, у т. ч. торгівлі) можуть відбуватися за 
різними траєкторіями. Тому проблема своєчасного 
та правильного визначення змін ЖЦ в управлінні 
розвитком підприємств є актуальним завданням для 
всіх менеджерів.

Вагомий внесок у розвиток теорії управління з 
використанням концепції ЖЦ зробили як іноземні, 
так і українські науковці. Так, наприклад, М. Портер 
[1], Дж. Мур та інші досліджували проблему ЖЦ на 
галузевому рівні, розглядаючи її або з позицій того, 
які стратегії мають обирати підприємства залеж-
но від стадії ЖЦ галузі, або з позицій споживачів 
залежно від змін у галузевій товарній пропозиції. 
До відомих розробників теорії ЖЦ на рівні товар-
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ної пропозиції належать Т. Левітт  [2], Дж. Вассон,  
Х. Фокс та інші. Своєю чергою, проблематику ЖЦ 
на рівні управління розвитком підприємств вивчали 
такі науковці, як: І. Адізес [3], Л. Грейнер, Д. Ліппіт, 
Ч. Цзядзе, Е. Квінн, К. Кемерон, Б. Мільнер, І. Кузне-
цова, С. Бай, С. Корягіна, О. Фірстова та ін. Окремі 
проблемні аспекти висвітлювалися і в наших попе-
редніх дослідженнях (зокрема, у контексті вивчення 
розвитку організації за концепцією людського життя 
були виділені фази регресивного розвитку з позицій 
віку та розміру організації (підприємства), а також 
обґрунтовані альтернативні управлінські рішення та 
визначені фази розвитку організації при прийнятті 
менеджерами цільової установки на «виживання» [4, 
с. 381–385]). Поряд із цим, І. Федулова та О. Пьянкова 
[5] визначили основні характеристики поведінки під-
приємства на етапах ЖЦ з точки зору еволюційного 
підходу до розвитку економічних систем і здійсни-
ли порівняльний опис основних принципів живої й 
економічної систем з визначенням властивостей зо-
внішнього середовища організації, що створює умови 
для її функціонування та розвитку з виділенням на їх 
основі адаптаційного механізму як базової власти-
вості еволюційних систем. 

У контексті розгляду аспектів ЖЦ у теорії орга-
нізацій у ряді публікацій проводиться аналіз динаміч-
них процесів і порівняння концепцій ЖЦ розвитку 
організації з акцентом на характеристиці стадій ЖЦ 
сучасної організації [6; 7]. Деякі науковці, досліджу-
ючи розвиток підприємств, наголошують, що коли 
він пов’язаний зі зростанням, то може розглядатися 
як платформа результативності економічної системи 
[8]; інші – наголошують на важливості соціальних 
[9] та/або інноваційних [10; 11] аспектів у розвитку 
підприємств незалежно від їх ЖЦ. Сучасний дизайн 
моделей ЖЦ підприємств вивчали Л. Моска, М. Джа-
неккіні та Д. Кампаньоло [12]. Вони запропонували 
організаційну конфігурацію, коли модель ЖЦ ор-
ганізації розглядається як еволюційний процес, що 
вимагає різноманітних рівнозначних організаційних 
рішень. При цьому є науковці [13; 14], що виявили 
тенденцію до збільшення кількості так званих плос-
ких організацій, де співробітникам надається значна 
автономія щодо того, як виконувати роботу, та визна-
чати, які саме проєкти виконувати. Останнє звичайно 
певним чином відображається у ЖЦ подібних органі-
зацій (підприємств).

Усе наведене вище свідчить, що хоча проблема-
тика ЖЦ є не новою, вона потребує подаль-
шого вивчення у зв’язку з новими трендами в 

організаційному розвитку та варіативністю моделей 
ЖЦ. Крім того, вважаємо, що більшої уваги має сенс 
приділяти визначенню ЖЦ підприємств з урахуван-
ням галузевої специфіки їх діяльності, що доцільно 
брати до уваги у процесі прийняття управлінських 
рішень про подальший розвиток на ринку.

Метою цього дослідження є проведення порів-
няльного аналізу різних наукових підходів до визна-
чення етапів (фаз) ЖЦ підприємств з акцентуванням 
уваги на специфіці врахування ЖЦ в управлінні роз-
витком підприємств торгівлі. Для досягнення мети 
були поставлені такі  завдання: 
 систематизувати дефініції поняття «життє-

вий цикл підприємства»; 
 порівняти різні моделі ЖЦ з позиції їх розгля-

ду за чотирма класичними етапами розвитку 
живих організмів; 

 обґрунтувати новий підхід до визначення ета-
пів ЖЦ підприємств, спираючись на критич-
ний аналіз уже наявних наукових підходів та 
результати власних досліджень особливостей 
управління розвитком діючих підприємств в 
Україні; 

 визначити специфіку застосування теорії ЖЦ 
в управлінні розвитком підприємств торгівлі.

Для досягнення поставленої мети та виконан-
ня завдань застосовано такі методи: порівняльного 
та критичного аналізу, систематизації, індукції та 
дедукції, економіко-математичного моделювання. 
Інформаційною базою дослідження є власні наукові 
пошуки авторів, а також публікації іноземних та укра-
їнських науковців з проблематики ЖЦ підприємств 
(організацій).

Поняття життєвого циклу підприємства 
пов’язує бізнес-організації (підприємства) з 
живими організмами. Вважається, що під-

приємства так само, як живі організми, народжу-
ються, зростають, досягають зрілості в розвитку та 
переходять до стадії «старіння» (спаду) з ймовірніс-
тю настання смерті у вигляді припинення функціо-
нування на ринку. Траєкторія розвитку підприємств, 
як і живих організмів, може різко змінюватися як від 
впливу на них факторів зовнішнього середовища та 
через трансформації у внутрішньому потенціалі, так 
і внаслідок одночасної зміни екстернальних та інтер-
нальних чинників впливу на розвиток.

Є різні погляди на те, хто вперше ввів до науко-
вого обігу поняття «життєвий цикл підприємства»: 
деякі науковці [7] стверджують, що це ще у 1950 р. 
зробив К. Боулдінг, інші [15] називають сучасну те-
орію організації М. Хейра [16], що датується 1959 р., 
як перше дослідження, що використовує біологічну 
модель організаційного зростання. Проте, на наш по-
гляд, не варто забувати і про «Принципи економіки» 
А.  Маршалла [17], в яких ще у 1890 р. організації по-
рівнювалися з деревами в лісі та де фактично можемо 
знайти першу історичну довідку про ЖЦ організацій 
(підприємств). За Маршаллом, підприємства почи-
нають свій ЖЦ як сіянці, що намагаються зростати, 
перебуваючи спочатку в тіні своїх вищих сусідів, але 
зрештою можуть вирости достатньо високими, щоб 
домінувати над своїми сусідами, та навіть здається, 
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що вони будуть зростати вічно, але в кінцевому під-
сумку вони занепадають.

З часів перших згадок ЖЦ у бізнесі сутність 
цього поняття неодноразово визначалася в різних на-
укових працях. Нині є багато дефініцій поняття «жит-
тєвий цикл підприємства». Однак неоднозначність у 
підходах до його змістового наповнення обумовлює 
необхідність систематизації дефініцій (табл. 1).

Відповідно до проведеної систематизації непо-
одинокими є випадки, коли сутність ЖЦ роз-
глядається як сукупність змін або змінних. 

Безумовно те, що на різних етапах ЖЦ відбуваються 

зміни, проте важко погодитися з Б. Мільнером щодо 
того, що вони будуть обов’язково передбачуваними. 
Крім того, вважаємо, що прибічники такого підхо-
ду до визначення ЖЦ підприємства часто не досить 
чітко визначають, унаслідок чого саме відбувають-
ся ці зміни. На практиці зміни, наприклад, можуть 
бути пов’язані з реакцією підприємства на дії його 
конкурентів, тобто вони не завжди можуть прямо 
стосуватися саме розвитку. Розпливчатим, на наш 
погляд, є і розгляд ЖЦ як конфігурації змінних (як 
це зробили С. Хенкс і К. Ватсон), оскільки будь-які 
процеси, що відбуваються на підприємстві, теоре-
тично можна розглядати як певну конфігурацію ва-

Таблиця 1

Систематизація дефініцій поняття «життєвий цикл підприємства»

Автор(и) / джерело(а) Життєвий цикл підприємства – це: Відмітні характеристики

Визначення через зміни або змінні

С. Хенкс, К. Ватсон та ін. [18] Унікальна конфігурація змінних, пов’язаних із 
контекстом або структурою підприємства

Конфігурація змінних контексту  
або структури

Б. Мільнер [19] Передбачувані зміни з визначеною протягом 
часу послідовністю станів підприємства Передбачувані зміни станів

Дж. Маккой [15]
Теоретична модель, заснована на змінах, які 
зазнають організації в міру свого зростання та 
дозрівання

Теоретична модель організаційних 
змін

Визначення через закономірності розвитку або події

Н. Родіонова [20]
Перебіг закономірностей, які відрізняються 
за часовими проміжками та амплітудою рівня 
розвитку

Перебіг закономірностей розвитку

Словник Коллінза [21]
Низка подій, що відбуваються на підприємстві 
від початку його створення до кінця його ко-
рисності

Низка подій від створення до кінця 
корисності

Визначення через послідовність стадій

І. Кузнецова, І. Сокуренко [7]

Послідовності стадій, зміна яких викликана 
трансформаціями параметрів внутрішнього 
середовища підприємства в умовах динаміч-
них змін конкурентного середовища, у про-
цесі яких змінюються орієнтири діяльності, 
управлінські завдання та методи прийняття 
управлінських рішень

Послідовність стадій, що змінюються 
під впливом внутрішніх і зовнішніх 
трансформацій

С. Корягіна [22]

Сукупність стадій, що створюють закінчене 
коло розвитку підприємства протягом певно-
го проміжку еволюції, після якого напрями ді-
яльності можуть принципово змінюватися

Сукупність стадій, що створюють за-
кінчене коло розвитку підприємства

Визначення через часові характеристики або часовий період

О. Фірстова [23]
Окреслений у часі період діяльності підпри-
ємства, протягом якого воно проходить певні 
етапи розвитку

Часовий період, протягом якого під-
приємство проходить етапи розвитку

Х. Акрам [24]

Період від прийняття рішення про створення 
суб’єкта господарювання на основі збору 
й аналізу відповідної інформації до повної 
юридичної ліквідації або реорганізації у складі 
нових підприємств із попередніми чи новими 
власниками

Період прийняття рішення про ство-
рення до реорганізації або ліквідації 
підприємства

Джерело: систематизовано авторами.
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ріативних змінних, у т. ч. пов’язаних зі структурою 
підприємства.

Більш обґрунтованими та слушними, з нашої 
точки зору, є інші наукові підходи до визначення ЖЦ 
підприємства (організації), де фактично ЖЦ прямо 
чи опосередковано пов’язують з розвитком підпри-
ємства в часі. Однак у визначенні Н. Родіонової, де 
ЖЦ ототожнюється з перебігом закономірностей, 
фактично виключається фактор випадковості та не-
передбачуваності, коли траєкторія ЖЦ може різко 
змінитися та зовсім або частково не відповідатиме 
тим закономірностям, які простежувалися в попе-
редні часові періоди розвитку підприємства. Дещо 
спрощено виглядає і трактування ЖЦ як низки подій 
(словник Коллінза), хоча в цій дефініції чітко вста-
новлено, з чим саме пов’язані ці події. Дискусійним 
у цьому визначенні лише виглядає те, що ЖЦ закін-
чується, коли підприємство (організація) втрачають 
корисність. Проте на практиці навіть занепад у роз-
витку підприємства, тобто втрата корисності, не за-
вжди призводить до його ліквідації та закінчення 
ЖЦ. Із занадто перебільшеним акцентом на часових 
характеристиках ЖЦ і такими, що не достатньо вра-
ховують інші змінні в моделях ЖЦ підприємств, вва-
жаємо визначення О. Фірстової та Х. Акрама.

Беручи до уваги все вищенаведене, найбільш 
чіткими та коректними, на нашу думку, є визначення 
ЖЦ підприємства як послідовності або сукупності 

стадій змін та/або розвитку підприємства (як, напри-
клад, у І. Кузнецової, С. Корягіної).

Пропонуючи своє розуміння поняття ЖЦ, нау-
ковці часто розробляли та презентували власні моде-
лі ЖЦ, що у т. ч. відрізняються між собою за поділом 
на етапи, фази або стадії. Їх кількість коливається 
від трьох (початок; високе зростання; зрілість), як у 
C. Тема і Д. Грея [25], до десяти (залицяння, або за-
родження бізнес-ідеї; дитинство; активне зростання, 
або «давай-давай»; юність; розквіт; стабілізація, або 
пізній розквіт; аристократизм, коли важкий управ-
лінський апарат пригнічує весь інноваційний потен-
ціал; «Салем Сіті», або «полювання на відьом», коли 
втрати позицій вже очевидні та починається пошук 
винних, якщо не відбувається реструктуризація біз-
несу; бюрократія, коли додаткове регламентування 
та контроль призводять до інертності процесів та не-
життєздатності бізнесу; смерть), як у І. Адізеса [3].

Щоб з’ясувати, наскільки різні моделі ЖЦ 
підприємств (організацій) відображають 
в собі класичні етапи розвитку живих ор-

ганізмів, проведемо їх перехресне порівняння. Як 
свідчать дані цього порівняння (табл. 2), у деяких 
моделях не береться до уваги стадія спаду або зане-
паду. Останнє, на наш погляд, може створювати пев-
ні проблеми у процесі використання цих моделей на 
практиці для прийняття управлінських рішень щодо 

Таблиця 2 

Перехресне порівняння альтернативних моделей ЖЦ підприємств і класичних етапів розвитку живих організмів

Автор(-и) моделей 
ЖЦ підприємств 

(організацій)

Етапи розвитку живих організмів

Народження Зростання (або ріст) Зрілість Старіння (або 
смерть)

І. Адізес [3] 1) залицяння, або за-
родження бізнес-ідеї

2) дитинство;  
3) активне зростання, 
або «давай-давай»;  
4) юність

5) розквіт;  
6) стабілізація,  
або пізній розквіт);  
7) аристократизм

8) «Салем Сіті»,  
або «полювання  
на відьом»;  
9) бюрократія;  
10) смерть

Б. Мільнер [19] 1) підприємництво
2) колективність; 
3) формалізація й 
управління

4) вироблення струк-
тури 5) спад

С. Корягіна [22] 1) створення 2) ріст
3) зрілість;  
4) «паразитична» 
зрілість

5) занепад, нездат-
ність адекватно  
реагувати

Д. Ліппіт, В. Шмідт [26] 1) народження 2) юність 3) зрілість –

Л. Грейнер [27] 1) креативність 2) директивне керів-
ництво

3) делегування;  
4) координація;  
5) співпраця

–

Г. П’ятницька [4] 1) народження (ство-
рення)

2) дитинство;  
3) юність

4) рання зрілість;  
5) проміжна зрілість;  
6) остаточна зрілість

7) старіння (спад);  
8) ліквідація  
або відродження  
(альтернативні фази 
«виживання»)

Джерело: розроблено Є. Чудаковою.
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розвитку підприємства, яке опинилося в ситуації 
стагнації чи регресу.

Зазвичай кожен поділ ЖЦ передбачає, що для 
визначення того, на якому етапі (або в якій фазі) 
перебуває підприємство, має бути певна систе-

ма показників. У цьому дослідженні пропонуємо не 
зупинятися на якійсь одній моделі ЖЦ, а, спираю-
чись на критичний аналіз уже наявних наукових під-
ходів і результати власних досліджень особливостей 
управління розвитком діючих підприємств в Україні, 
обґрунтувати авторський методичний підхід до ви-
значення етапів ЖЦ розвитку підприємств. Варто 
відзначити, що більшість науковців [3; 4; 7; 8; 16; 19; 
22; 23; 25 та ін.] дотримуються думки, що одним із 
найбільш важливих показників, які характеризують 
зміну етапів ЖЦ підприємства, є зміна обсягів прода-
жів (товарообороту)/доходів (виручки) від реалізації 
товарів, робіт, послуг і прибутку. Слушність такого 
підходу можна пояснити тим, що ЖЦ підприємства 
тісно пов’язаний з ЖЦ товарів та/або послуг, які пев-
не підприємство виробляє/продає чи надає. Проте 
попит на товари/послуги змінюється під впливом як 
інтернальних, так і екстернальних факторів, а тому 
навіть так звані товари/послуги-«довгожителі» пер-
манентно не гарантують підприємству зростаючий 
або хоча б стабільний прибуток. Таким чином, одно-
часне відстеження зміни доходів/продажів і прибутку 
нібито дає можливість зробити загальний висновок 
про те, на якому саме етапі ЖЦ перебуває підпри-
ємство. Однак розвиток складних бізнес-структур, 
як правило, відбувається за непростими сценаріями.  
І зменшення обсягів прибутку не завжди свідчить про 
спад у розвитку, оскільки кошти можуть бути вкла-
дені у збільшення масштабів операційної діяльності 
та розвиток ринку збуту підприємства чи в розвиток 
його товарної пропозиції тощо.

Дещо однобокими та такими, що, на жаль, пере-
вірені не для всіх етапів ЖЦ підприємств (особливо, 
якщо брати до увагу відмінності у специфіці їх галу-
зевої діяльності та розвитку), є підходи, де науковці 
розглядають ЖЦ виключно з фінансової точки зору, 
використовуючи для визначення етапів зміну таких 
показників, як: рівень дивідендних виплат і капіталь-
ні витрати, поділені на ринкову вартість акцій разом 
із балансовою вартістю довгострокового боргу (як 
у Дж. Ентоні та К. Рамеша [28]); структура капіталу 
(як у С. Оуена та А. Явсона [29]); ліквідність, інвес-
тиційний ризик і справжня вартість підприємства 
або зміна обсягів грошових потоків від фінансової, 
інвестиційної й операційної діяльності (як у І. Іваш-
ковської [30]) чи взагалі зміна «знаків» потоків гро-
шових коштів (як у В. Дікінсона [31]) і т. п. і т. ін. Не 
погоджуючись з тим, що перехід на новий етап ЖЦ 
підприємства варто визначати виключно за фінансо-
вими показниками, вважаємо, що фінансово-госпо-
дарська звітність підприємства дає можливість більш 
зважено з різних боків подивитися на зміну його ЖЦ 

і виміряти її в певних фінансових показниках. Водно-
час, у зв’язку з орієнтацією (як у глобальному, так і 
національному масштабах) багатьох підприємств на 
цілі сталого розвитку (ЦСР) і соціально-відповідаль-
ну поведінку на ринку, важливу роль у процесі визна-
чення етапів їх ЖЦ мають нині відігравати і показ-
ники нефінансової звітності. Корисним у даному кон-
тексті вбачається запропонована методика визначен-
ня вартості ЖЦ, яка застосовується в «Прозоро» для 
закупівель [32] і включає в себе як витрати, пов’язані 
із завершенням користування (вартість демонтажу, 
утилізації тощо, що може застосовуватися по відно-
шенню як до продукції, так і підприємств, діяльність 
яких, а отже, і ЖЦ, не підлягає відновленню), так і 
витрати, пов’язані із захистом навколишнього серед-
овища (плата за викиди забруднювальних речовин у 
повітря, воду, ґрунти тощо).

Беручи до уваги згадану вище методику визна-
чення вартості ЖЦ [32], усвідомлюючи пер-
спективність прогресивних інноваційних змін 

для зростання підприємства в конкурентному серед-
овищі та враховуючи необхідність урахування в ЖЦ 
підприємства дотримання ЦСР, а отже, і завдань, 
пов’язаних з їх досягненням, вважаємо, що цінність 
підприємства (так само як товарів/послуг/робіт, які є 
предметами закупівлі) буде не однаковою на різних 
етапах ЖЦ і може бути описана рівнянням вигляду:

ЦПL
 = В1L

 + В2L
 + В3L

 + В4L
 + В5

L
 + В6L

 + В7L
,      (1)

де L – індекс етапу ЖЦ підприємства; ЦПL
 – цінність 

підприємства на L-му етапі ЖЦ; В1L
 – обсяг витрат, 

пов’язаних зі створенням/відродженням підприєм ства 
на L-му етапі ЖЦ; В2L

 – обсяг витрат, пов’язаних з на-
лагодженням ефективної операційної діяльно сті під-
приємства (передусім, залежить від витрат на ресурси, 
у т. ч. електроенергію, воду тощо) на L-му етапі ЖЦ;  
В3L

 – обсяг витрат, пов’язаних з обслуговуванням (на-
приклад, ремонтом обладнання, реконструкцією на-
явних приміщень або побудовою нових тощо) на L-му 
етапі ЖЦ; В4L

 – обсяг витрат, пов’язаних з частковою 
чи повною зупинкою операційної діяльності або за-
криттям підприємства на L-му етапі ЖЦ; В5L

 – обсяг 
витрат, пов’язаних із захистом навколишнього середо-
вища на L-му етапі ЖЦ; В6L

 – обсяг витрат, пов’язаних 
з вирішенням соціальних проблем у межах забезпе-
чення сталого розвитку на L-му етапі ЖЦ; В7L

 – обсяг 
витрат, пов’язаних з необхідністю реа лізації політики 
інноваційних змін на L-му етапі ЖЦ підприємства. 

Рівняння (1), як показали узагальнені результати 
наших досліджень на діючих підприємствах Украї ни, 
передбачає певні системи співвідношень між параме-
трами рівняння на різних етапах ЖЦ підприємства 
(табл. 3). Зауважимо, що рівняння (1) разом із систе-
мами співвідношень між параметрами витрат у табл. 3 
фактично являє собою нову економіко-математичну 
модель для ідентифікації етапів ЖЦ підприємств.
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Таблиця 3

Зміна цінності підприємства та системи нерівностей між параметрами її забезпечення  
на різних етапах життєвого циклу

Етап ЖЦ підприємства Імовірні напрями зміни ЦПL
*

Система співвідношень між параметрами витрат 
рівняння (1), що характеризують відповідний 

етап ЖЦ підприємства**

Створення (або спроба  
відродження) (L = 1)

ЦП1 ≤ 0, +    
або + 

 

1 2 3 7

5 6

5 6

4

0;
0, якщо стартап без орієнтації

                     на сталий розвиток;
0, якщо стартап орієнтований

                     на сталий розвиток;
0

B B B B
B B

B B

B

≥ ≈ ≥ >

≈ ≅

 ≅ >


 =

Зростання (L = 2) ЦП2 > 0, або  
2 3 7 6 5

1 4

0;
0

B B B B B
B B

≥ ≈ ≥ ≈ >
 = =

Зрілість (L = 3) ЦП3
 > 0,  або  або 

2 3 5 6 7 4

1

4

;
0;
0

B B B B B B
B
B

≥ ≥ ≈ ≥ >
 =
 ≅

Спад і/або «смерть» через 
припинення діяльності, тобто 
закінчення ЖЦ (L = 4)

ЦП4
 → 0 (–∞), 

 або  + 

4 3 2 1 5 6 7

2 1 4 3 7 5 6

, при 0
при орієнтації на стратегію ліквідації;

0,
при орієнтації на відродження з частковим
дивестуванням і(або) відмовою від
непрофільних збиткових видів
діяльності 

B B B B B B B

B B B B B B B

≥ ≥ ≈ ≈ ≈ →

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≈ >

в диверсифікованому бізнесі
чи продажем частини активів















Примітки: * – дані досліджень показали, що ймовірні такі напрями зміни цінності підприємства:  +  – після відкриття поступове зрос-
тання;  +  – після відкриття занепад (ситуація невдалого стартапу);  та  – поступове (повільне – невисокими темпами) зростання або 
спад відповідно;  та  – стрімке (тобто швидкими темпами) зростання або спад відповідно;  та   – обмежене зростання або стабілізація 

рівня прибутковості відповідно;   +  – спад до певної межі з переходом у стан відродження.
** – обсяги різновидів витрат у різних за галузевою приналежністю, терміном від початку виходу на ринок, розміром і кроскультурними 
особливостями підприємств можуть суттєво різнитися. Це варто брати до уваги, управляючи підприємством на засадах теорії ЖЦ.

Джерело: авторська розробка.

Насамкінець, як уже частково зазначалося нами 
вище, в процесі управління підприємством за ЖЦ має 
сенс брати до уваги його галузеву специфіку, а також 
ураховувати його розмір і вік. У кожній сфері еконо-
мічної діяльності як зміна фінансових показників, так 
і особливості операційної діяльності можуть специ-
фічним чином впливати на ЖЦ підприємства, харак-
теризуючи ознаки переходу на той чи інший етап.

У нашому дослідженні було зроблено акцент на 
необхідність визначення специфіки, що притаман-
на підприємствам торгівлі. Проте, оскільки навіть 
усередині сфери торгівлі існує поділ на роздрібну 
й оптову торгівлю, торгівлю продовольчими та не-
продовольчими товарами тощо, то, звісно, отримані 
нами результати можна розглядати лише як початок 
вивчення особливостей управління розвитком під-
приємств торгівлі на засадах теорії ЖЦ.

Проведені нами дослідження свідчать, що в 
торгівлі ЖЦ підприємств формується під 
впливом ЖЦ розвитку типів/різновидів або 

форматів чи форм торгівлі та ЖЦ покупців. Відпо-
відно до теорії ЖЦ роздрібної торгівлі [33], яка ціл-
ком підтверджується і в розвитку оптової торгівлі, 
підприємства торгівлі демонструють так званий 
s-подібний розвиток свого господарського життя, що 
передбачає чотири основні фази: 1) інновації (англ. 
Innovation), коли народжується нова організація, що 
поліпшує зручність або створює інші переваги для 
покупців клієнтів, які різко відрізняються від тих, 
що пропонують інші підприємства торгівлі; 2) при-
скорений зріст (англ. Accelerated Growth), коли на під-
приємстві торгівлі відбувається стрімке зростання 
продажів і починають з’являтися прямі конкуренти; 
3) зрілість, або змужнілість (англ. Maturity), коли 
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темпи зростання йдуть на спад, а конкурентний тиск 
з боку нових форм торгівлі або форматів підпри-
ємств торгівлі загострюється; 4) спад, або занепад 
(англ. Decline), коли підприємство торгівлі втрачає 
конкурентні переваги та у його розвитку простежу-
ється спад: темпи зростання від’ємні; високі наклад-
ні витрати; суттєве зменшення рентабельності та, як 
правило, збільшення збитків. Таким чином, щоб під-
приємство торгівлі не припинило свою діяльність на 
ринку, його менеджери вже при перших ознаках спаду 
мають вживати заходи, пов’язані з інноваціями якщо 
не суто організаційного характеру, що передбачають 
створення нової організаційної структури, то таки-
ми, які дозволять удосконалити бізнес-процеси на 
підприємстві торгівлі, поліпшать його товарну про-
позицію, обслуговування покупців, просування його 
торговельних послуг на конкурентному ринку тощо.

Водночас, згідно з ЖЦ покупців [34], виділя-
ють чотири фази їх купівельної поведінки, що прямо 
впливають на обсяги продажів і прибутки підпри-
ємств торгівлі, а отже, і на ЖЦ цих підприємств. Це 
такі фази, як: 1) активні покупці (англ. Active buyers), 
що являють собою наявних споживачів торговельних 
послуг підприємства, які вже здійснили мінімум одну 
покупку та ймовірно будуть купувати ще; 2) покупці з 
групи ризику (англ. At-risk buyers), тобто покупці, які 
колись були активними, але з певних причин почали 
рідше здійснювати покупки в даному підприємстві 
торгівлі; 3) втрачені покупці (англ. Lost buyers), тобто 
такі, які знаходилися в групі ризику, а потім переста-
ли взагалі звертатися до послуг даного підприємства 
торгівлі; 4) не покупці (англ. Non buyers), тобто ті спо-
живачі, які знають про певне підприємство торгівлі 
або його торговельний бренд, але ще нічого в цьому 
підприємстві не купували. Фактично підприємству 
торгівлі, щоб не перейти до фази занепаду, потріб-
но намагатися вживати управлінських заходів, у т. ч.  
пов’язаних з удосконаленням своєї системи крос-
культурного менеджменту, що дозволять постійно 
нарощувати чисельність активних покупців і мінімі-
зувати чисельність не покупців.

ВИСНОВКИ
Управління розвитком підприємств – непро-

сте завдання, що потребує уваги до зміни етапів ЖЦ.  
Є різні наукові підходи до виділення етапів (фаз) ЖЦ 
підприємств (організацій), проте всі вони певним чи-
ном можуть бути зведені до 3–4-х етапів ЖЦ живих 
організмів. Управляючи розвитком підприємств на 
засадах теорії ЖЦ, варто звертати увагу на галузеву 
специфіку їх діяльності. У торгівлі прийняття управ-
лінських рішень щодо розвитку підприємств має 
здійснюватися з урахуванням ЖЦ розвитку типів/
різновидів або форматів чи форм торгівлі та ЖЦ по-
купців. Менеджерам підприємств торгівлі варто на-
магатися постійно нарощувати чисельність активних 
покупців, а також при перших ознаках спаду вдава-

тися до інноваційних змін з урахуванням кроскуль-
турних особливостей ведення торговельного бізнесу.

Звичайно, щоб управляти розвитком підпри-
ємства, потрібно вміти чітко та своєчасно ідентифі-
кувати перехід підприємства від одного етапу ЖЦ до 
іншого. Запропонований у ході дослідження мето-
дичний підхід до визначення етапів ЖЦ підприємств, 
що на відміну від існуючих передбачає розрахунок 
вартості ЖЦ підприємства з урахуванням важли-
вості прогресивних інноваційних змін і завдань, 
пов’язаних з досягненням ЦСР, дозволяє менедже-
рам ідентифікувати ознаки переходу підприємства 
на інший етап ЖЦ за напрямом зміни вартості ЖЦ і 
системами співвідношень між різновидами витрат на 
різних етапах ЖЦ. Це вдосконалює процес управлін-
ня розвитком підприємств, оскільки розширює мож-
ливості для проведення правильної ідентифікації пе-
реходу підприємства від одного етапу ЖЦ до іншого.

Вважаємо, що результати цього дослідження 
можуть бути використані на практиці у випад-
ку управління підприємствами на засадах ЖЦ 

або для подальших досліджень, спрямованих на збір 
та обробку даних-характеристик про кожен етап ЖЦ 
підприємств з урахуванням галузевої специфіки.      
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