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У статті розглянуто методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі, виявлено основні 
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У процесі функціонування підприємства торгів
лі інколи виникають не прогнозовані ситуації, 
результатом яких є невизначеність подальшого 

стратегічного розвитку. Організаційна культура сприяє 
розвитку та досягненню стратегічних цілей і орієнтирів 
підприємства торгівлі. Крім того, у сучасних підприєм
ствах вона набуває принципово нових рис, що передба
чає зміни і в культурі управління. 

В умовах сьогодення можна спостерігати відста
вання організаційної культури підприємств торгівлі від 
глобального розвитку, іншими словами – від національ
ного корпоративного сектора економіки та світових 
досягнень. Застосування даного підходу у діяльності 
підприємства забезпечує можливість регулювати став
лення персоналу до організаційної культури, тобто фор
мально це питання пов'язано з функціонуванням удо
сконаленої організаційної культури.
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Вагомий вплив на формування системи управлін
ня організаційною культурою підприємств торгівлі ма
ють етапи життєвого циклу організаційної культури в 
контексті життєвого циклу підприємства. 

Як показав аналіз, питання розкриття життєвого 
циклу підприємства розглянуто в багатьох літературних 
джерелах, зокрема у працях Бланка І. О., Корягіної С. В., 
Адізеса І., Грейнера Л., Кузьміна О. Є., Співака В. А., 
Хенді Ч. Разом з тим серед науковців не існує єдиного 
підходу до формування етапів життєвого циклу органі
заційної культури.

Основною метою статті є визначення особливос
тей формування життєвого циклу організаційної культу
ри підприємств торгівлі. Для цього поставлено завдання 
сформувати етапи життєвого циклу організаційної куль
тури та складати матрицю визначення стадії життєвого 
циклу організаційної культури підприємств торгівлі.

Основні підходи щодо розгляду життєвого циклу 
підприємства, згідно з Коваленко О. В., сформовано у 
три групи, а саме, коли життєвий цикл підприємства 
розглядається стосовно технології конкретного підпри
ємства; коли зіставляється із життєвим циклом товару; 
коли залежить від життєвих циклів конкурентних пере
ваг підприємства [4].

На думку Бланка І. О., життєвий цикл підприєм
ства становить період часу від початку діяльності під
приємства до припинення його існування або оновлення 
на нових засадах [2]. Відповідно до Кузьміна О. Є. жит
тєвий цикл підприємства показує циклічність розвитку 
і проходження певних етапів (стадій), які відображають 
характер виробничогосподарської, інвестиційної, фі
нансової та іншої діяльності підприємства [6]. Корягі  
на С. В. зазначає, що за період свого існування підпри
ємство проходить декілька циклів розвитку [5]. 

Сьогодні погляди науковців щодо кількості ета
пів і їх назв є доволі різноманітними. Для підприємства 
можна розглядати до десяти етапів життєвого циклу 
шляхом подрібнення деяких з основних етапів. Так,  
І. Адізес виділяє такі етапи, як зародження, дитинство, 
зрілість, розквіт, стабільність, аристократія, рання бю
рократія, бюрократія, смерть [1].

Організаційна культура підприємства залежить 
і від життєвого циклу підприємства. Вперше зв'язок 
культури і життєвого циклу організації був відзначений 
Хенді Ч., який вважав, що стадія зародження зазвичай 
супроводжується «культурою Зевса», яка заснована на 
силі та владі лідера, зростання характеризується «куль
турою Аполлона», за якою акцентується на розподілі 
ролей, зрілість – час «культури Афіни» (завдання) або 
«культури Діоніса» (особистості) [8]. 

Організаційна культура, як і будьяка інша сис
тема, має свій життєвий цикл, тобто проходить 
всі етапи від зародження до ліквідації (зникнен

ня, заміни). Пропонуємо власну схему етапів життєвого 
циклу організаційної культури підприємств торгівлі на 
кожному з етапів життєвого циклу підприємства: заро
дження мрії, перші кроки, формування, удосконалення, 
самоствердження, аристократія, консервативність, дед
лайн та оновлення.

Ці стадії життєвого циклу організаційної культу
ри не завжди збігаються зі стадіями життєвого циклу 
підприємства, але організаційна культура формується і 
розвивається лише в процесі його існування та функціо
нування; технологія є чинником, що перебуває в тісному 
взаємозв'язку з організаційною культурою.

Вагомий вплив на формування системи управлін
ня організаційною культурою підприємств торгівлі ма
ють етапи життєвого циклу організаційної культури в 
контексті життєвого циклу підприємства. 

На думку Бриндіної О. А., аналіз життєвого циклу 
організаційної культури доцільно проводити на основі 
узагальнених показників стану суб’єктивних (манера 
одягатися, інтер’єр, символи, девізи, свята, міфи, ге
рої, цінності та норми) та об’єктивних (імідж і бренд
менеджмент підприємства) атрибутів організаційної 
культури підприємств і запропоновано матрицю визна
чення стадії життєвого циклу організаційної культури 
[3]. Ми поділяємо думку Бриндіної О. А. та пропонуємо 
власну матрицю визначення стадії життєвого циклу ор
ганізаційної культури. Як і всі класичні моделі стратегіч
ного планування, наша матриця визначення стадії жит
тєвого циклу організаційної культури являє собою дво
вимірну таблицю, де вісь Х відображає сильні сторони,  
а вісь Y – слабкі сторони життєвого циклу організацій
ної культури підприємств торгівлі. Сильні та слабкі сто
рони життєвого циклу пропонуємо оцінити за допомо
гою розрахунку Sсильн. і Sслаб.:

Sсильн. = 0,15 ∙ Sim + 0,15  ∙ Scin + 0,20 ∙ Sz + 
+ 0,19 ∙ Sk + 0,13 ∙ Sp + 0,18 ∙ Ssp ;                  (1)

Sслаб. = 0,15 ∙ Sо + 0,15 ∙ Sар + 0,20 ∙ Sі + 
                 0,19 ∙ Sа + 0,13 ∙ Szs + 0,18 ∙ Sp ,                  (2)

де 0,15; 0,15; 0,20; 0,19; 0,13; 0,18 – відповідні коефіцієнти 
вагомості показників. 

До сильних сторін організаційної культури доціль
но віднести стан взаємовідносин із постачальниками та 
імідж підприємства; стан цінностей підприємства; стан 
задоволення споживачів обслуговуванням у підприєм
стві торгівлі; стан конкурентоспроможності; стан управ
ління персоналом на підприємстві торгівлі; стан страте
гічних планів вдосконалення організаційної культури.

До слабких сторін організаційної культури нале
жать: стан та обмеженість ресурсів (фінансових, техніч
них, інформаційних, трудових); стан адаптації персоналу 
та його активність у роботі; стан інновацій у формуван
ні організаційної культури; стан сприйняття культури 
як сукупності зовнішніх атрибутів підприємства; стан 
адаптації до факторів зовнішнього середовища; стан 
сприйняття організаційної культури персоналом під
приємства в цілому, а не окремими членами колективу;

Зазначені показники стану сильних і слабких сто
рін організаційної культури підприємств торгівлі про
понуємо оцінювати методом експертних оцінок від 0 до 
5 балів враховуючи, що 0 – відсутність стану, а 5 – іде
альний стан. Для визначення балів вважаємо за доціль
не створити групу експертів до якої будуть входити про
відні фахівці підприємства торгівлі та за узагальненими 
результатами заповнити робочий бланк оцінки сильних 
та слабких сторін організаційної культури. 

http://www.business-inform.net
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Результати слід відобразити на матриці стадії жит
тєвого циклу організаційної культури (рис. 1).

Відповідно до запропонованої матриці організа
ційна культура підприємств торгівлі проходить дев’ять 
етапів життєвого циклу. «Зародження мрії» – це почат
ковий етап у формуванні організаційної культури, від
сутність чітко сформульованих цінностей, цілей органі
зації, правил поведінки персоналу.

організаційної культури підприємств торгівлі та фор
мування матриця визначення стадії життєвого циклу 
організаційної культури можуть бути використані як 
підґрунтя для розвитку організаційної культури підпри
ємств торгівлі шляхом визначення стадії життєвого ци
клу та недоліків організаційної культури.                  
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Рис. 1. Матриця визначення стадії життєвого циклу організаційної культури 
підприємств торгівлі
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На етапі «Перші кроки» відбувається становлен
ня організаційної культури, можливість помилок через 
перші кроки на ринку, розробка первинних пріоритет
них цінностей, цілей налагодження зовнішніх і внутріш
ніх зв’язків. Етап «формування» особливий тим, що від
бувається формування індивідуального фірмового сти
лю: торгових марок, логотипів. Встановлення елементів 
організаційної культури.

На етапі «Удосконалення» організаційна культура 
охоплює аналіз конкурентних переваг та якості зовніш
ніх атрибутів організаційної культури. На етапі «Само
ствердження» відбувається затвердження фірмового 
стилю, управління іміджем і репутацією, розвинута сис
тема соціального забезпечення персоналу, генерування 
ідей, проведення досліджень і впровадження інновацій. 
«Аристократія» характеризується стабільністю. Окре
мо виділений етап «Консервативність», коли присутня 
складна багаторівнева система контролю, перешкоди 
для нових ідей, відсутність самостійності у прийнятті 
рішення і, як наслідок, індивідуальної відповідальності: 
безініціативність, знеособленість персоналу щодо від
повідальності та обов’язків, зростання розриву між за
декларованою та реальною організаційною культурою. 

Під час дедлайну або оновлення організаційної 
культури відбувається неприйняття організаційної куль
тури персоналом, особливо новими співробітниками. 
Організаційна культура не відповідає вимогам організа
ції, не може виконувати свої функції. виникає необхід
ність занепаду або оновлення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вважаємо, що запропоновані мето

дичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу 
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