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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Анотація. У статті обґрунтовано методологічні основи еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку; визначено заходи, що дозволяють вирішити тактичні завдання та мобілі-

зувати весь накопичений потенціал і рушійні сили підприємства задля безперервного розвитку на кожній зі 

стадій життєвого циклу; удосконалено теорію життєвого циклу підприємства шляхом поєднання науково-

го базису шкіл менеджменту, технічних і біологічних наук, у яких розглядається еволюція життєвого циклу 

підприємств, технічних систем і біологічних істот; обґрунтовано пріоритет еволюційного шляху розвитку 

підприємства порівняно з революційним.

Ключові слова: підприємство, економічна система, життєвий цикл.

Summary. In the article the methodological basis of the evolution of the life cycle of the enterprise on the basis 

of continuous development and outlines activities that allow to solve tactical problems and mobilize the accumulated 

potential and motive force for continuous enterprise development at each stage of the life cycle theory of improved 

life-cycle by combining the scientific basis schools of management, engineering and biological sciences, in which the 

evolution of the life cycle of enterprise, technical systems and biological beings, justified the priority of the evolutionary 

path of development of the enterprise, in comparison with the revolutionary.
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Постановка проблеми. Будь-якому підпри-

ємству, як і будь-якій економічній системі, влас-

тива така риса його розвитку, як хвилєобразність. 

Це зумовлюється перш за все тим, що сам процес 

розвитку систем характеризує зміну їх стану у часі 

[1] та підприємству, як і будь-якій системі, влас-

тиві закони й ознаки їх розвитку.

Серед більшості науковців для опису процесу 

розвитку підприємств за хвилєобразним прин-

ципом найчастіше використовується загальнові-

дома теорія життєвого циклу підприємства, ме-

тодологічний базис якої закладено у класичному 

менеджменті. У той же час, як показує результат 

проведених наукових досліджень щодо вивчення 

процесу розвитку підприємств на основі цієї тео-

рії, вона не позбавлена певних недоліків.

Аналіз досліджень і публікацій за визначеною 
проблемою. Хвилєобразність розвитку підпри-

ємства можна навести на основі теорії життєво-

го циклу підприємства, докладно розкритою та 

вивченою як зарубіжними вченими, такими як 

А. Бернард, М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, 

Г. Мінцберг [2–4], так і вченими колишньої радян-

ської школи управління, які зробили вагомий вне-

сок у формування цієї теорії у Російській Федерації 

та Україні: Е. Е. Вернигорою, В. В. Лукашевичем і 

Н. І. Астаховим, В. Б. Акуловим, Б. З. Мільнером, 

М. К. Жемчуговим, С. Д. Бушуєвим і Н. С. Бушує-

вою [5–10]. Згідно із цією теорією життєвий цикл 

підприємства (підприємства — авт.) є сукупністю 

стадій розвитку, які воно проходить за період сво-

го існування (становлення (народження), зрос-

тання (дитинство та юність, або виховування), 

зрілість, старіння, відродження, смерть (зникнен-

ня). При тому, що при обґрунтуванні цих етапів 

серед учених існують певні відмінності за назвою, 

принциповим є те, що на відзнаку від розвит-

ку біологічних живих істот, які є прототипом для 

обґрунтування цієї теорії, для підприємств не 

завжди властивим є етап смерті або зникнення: 

ними виокремлюється замість етапу «смерть» 

(«зникнення») етап «відродження». Відтак, на 

відміну від теорії біологічної еволюції (від лат. 

«evolutio» — «розгортання»), в якій Ч. Дарвіном 

описується істотний процес розвитку живої при-

роди, для якої етап смерті та зникнення є незво-

ротнім [1], для підприємства ця стадія є такою, що 

може бути попередженою та недопущеною.

У той же час більш докладного дослідження 

потребують питання попередження стадії «смер-

ті» (зникнення) підприємства за умови продо-

вження його розвитку або на стадії «зрілості», 

або переходу від стадії «старіння» до стадії «від-

родження» через розвиток, для чого підприємство 

повинно мати рушійні сили — відповідний потен-

ціал та персонал як головні чинники розвитку.

Актуалізація цього питання визначена такою на-

уковою проблемою: звертає на себе увагу помилкова 

точка зору окремих зарубіжних учених-економістів, 

які пов’язують стійкість розвитку підприємства зі 

стабільним (статичним) станом, а не з динамікою 

цього процесу. Така точка зору властива, наприклад, 

Дональду Р. Брауну, Д. Харлею і С. Харту [11], які про-

цес стійкого розвитку підприємства пов’язують із до-

сягненням ним стану рівноваги — як ідеального типу 

поведінки підприємства та у зв’язку з цим — ша-

блонним виконанням дій у процесі своєї подальшої 

діяльності, що, як де-факто, виключає проведення 
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у попередньому будь-яких змін із підтриманням до-

сягнутого стану розвитку. Така наукова точка зору 

витікає з досягнутого найвищого рівня розвитку під-

приємства на стадії зрілості життєвого циклу підпри-

ємства, після якої, виходячи з теорії менеджменту, 

починається стадія старіння та спаду і «смерті». Але 

вважаємо, що така точка зору протилежить можли-

вості самого безперервного розвитку підприємства. 

Отже, головна проблема полягає у розгляді стійкості 

не відносно самого процесу (розвитку), а відносно 

підприємства.

Метою статті є: формування методологічних 

основ еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку; вибір конкрет-

них заходів на кожній зі стадій життєвого циклу, 

які дозволять вирішити тактичні цілі та мобілізу-

вати весь накопичений потенціал і рушійні сили 

підприємства задля безперервного розвитку; удо-

сконалення теорії життєвого циклу підприємства, 

що використовується у класичному менеджменті, 

шляхом використання наукового базису інших 

наукових шкіл.

Виклад основного матеріалу. З метою форму-

вання методологічних основ еволюції життєвого 

циклу підприємства за ознакою безперервного 

розвитку на рис. 1 наведено два варіанти.

Рис. 1. Еволюція життєвого циклу підприємства за ознакою безперервного розвитку

У наведеній схемі нами навмисно виключе-

на стадія «смерті» (зникнення) підприємства. За 

таких умов лінія безперервного розвитку підпри-

ємства (Rn) відображає на кожній зі стадій ЖЦ 

певну мобілізацію потенціалу та дії рушійних сил 

у певний період (проміжок часу) задля відроджен-

ня підприємства після стадії старіння (варіант 

(1) — гірший) або задля відродження після стадії 

зрілості, що виключає стадію старіння (варіант 

(2) — кращій). Відтак, у кожній із точок лінії роз-

витку (Rn) та на кожній зі стадій підприємство 

повинно нарощувати свій потенціал і включати у 

процес розвитку додаткові рушійні сили.

При тому, що головною стратегічною метою 

розвитку підприємства в сучасних умовах є досяг-

нення вищого рівня конкурентоспроможності та 

додаткове отримання прибутку, на кожній зі стадій 

необхідно вирішувати тактичні цілі, на які мають 

бути мобілізовані весь накопичений потенціал і 

рушійні сили підприємства, а саме: для стадії ста-

новлення характерними тактичними цілями є ви-

хід на ринок і завоювання на ньому своєї частки, 

клієнтури (споживачів), формування репутації та 

іміджу при мінімальних обсягах прибутку; для ста-

дії зростання характерним є прискорення росту на 

основі зміцнення позицій підприємства на рин-

ку збуту продукції, розширення частки на ньому 

шляхом конкурентної боротьби (поглинання кон-

курентів), зосередження на мотивації найбільш 

цінного ресурсу підприємства (персоналу) до ви-

рішення стратегічних і тактичних завдань; для ста-

дії старіння, якщо її неможливо було попередити 

і підприємство опинилося на ній, характерними 

тактичними цілями є збереження досягнутих ре-

зультатів в отриманих обсягах прибутку та частки 

ринку збуту, але при цьому для переходу у стадію 

відродження — поглиблення політики подальшого 

розвитку мотивації персоналу (тобто для цієї стадії 

відносно персоналу вживається така саме політика, 

як і на стадії зрілості навіть при тому, що за умови 

розвитку мотивації на основі матеріальних форм 

потребується додатково використати частину при-

бутку); перехід у стадію відродження як перехідну 

стадію до подальшого зростання супроводжуєть-

ся формуванням додаткового потенціалу за всіма 

підсистемами та видами ресурсів зі збереженням 

частки ринку та обсягів прибутку, при цьому при 

використанні матеріальних форм мотивації персо-

налу широко застосовуються нематеріальні задля 

зміцнення духу колективізму, залучення до роботи 

найбільш продуктивних, молодих, здатних упрова-

джувати та опановувати нововведення (інновації) 

кадрів, зорієнтованих на стратегічну перспективу 

розвитку підприємства.
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Отже, з урахуванням того, що персонал мож-

на визнати головною рушійною силою форму-

вання та реалізації потенціалу задля розвитку під-

приємства, вважаємо, що жоден із варіантів його 

розвитку за вдосконаленою теорією життєвого 

циклу (рис. 1) неможливо втілити, якщо підпри-

ємство має проблему з формуванням якісного 

персоналу. У цьому полягає головна сутність по-

глиблення теорії життєвого циклу підприємства, 

зорієнтованою, у нашому випадку, на безперерв-

ний процес розвитку підприємства.

З іншого боку, вдосконалення загально відо-

мої теорії полягає у використанні не тільки під-

ходів із наукової школи менеджменту, але й інших 

(зокрема — технічних наук), у яких сам життєвий 

цикл розглядається з точки зору розвитку техніч-

них систем. Вирішення цієї наукової проблеми 

зумовлюється, перш за все, тим, що у класичній 

теорії менеджменту життєвого циклу підприєм-

ство розглядається не як система, а як організм, 

що звужує перелік ознак розвитку та законів роз-

витку систем. У такому варіанті (за класичним 

підходом менеджменту до теорії життєвого циклу 

підприємства) неможливо чітко відокремити від-

знаки між розвитком і зростанням, а також не-

можливо довести еволюційність безперервного 

розвитку, що обґрунтовано вище (рис. 1).

По-перше, поза застосування наукових під-

ходів до розгляду хвилєобразності життєвого ци-

клу систем, які використовуються у техніці, у кла-

сичному менеджменті сама відбудова життєвого 

циклу враховує лише два з чотирьох можливих ва-

ріантів розвитку систем, які наведені на рис. 2, — 

види (1) і (2).

Рис. 2. Види моделей розвитку технічних систем [93]

Очевидно, що класична теорія життєвого ци-

клу підприємства менеджменту спирається лише 

на два варіанти (варіанти (1) і (2)) моделей розвитку 

систем у технічних науках, і сама крива життєвого 

циклу відбудована за принципом «зростання» — 

«падіння», що витікає суто з біологічного наукового 

підходу до еволюції розвитку живої істоти.

Отже, можна дійти висновку, що класична 

теорія менеджменту життєвого циклу підприєм-

ства не враховує основних ознак розвитку сис-

тем із точки зору технічних наук, а саме: розвиток 

передбачає якісну зміну підсистем, що виключає 

можливість її руйнування; розвиток характери-

зується не разовими якісними перетвореннями, 

а низкою таких перетворень за кожною з підсис-

тем; розвиток є цілеспрямованим якісним пере-

творенням системи; якісні зміни у системі при 

розвитку — незворотні [14]. Відтак, у класичному 

менеджменті в теорії життєвого циклу порушуєть-

ся головний принцип розвитку — якісна складова 

цього процесу як необхідний стратегічний орієн-

тир при формуванні та реалізації потенціалу та го-

ловної рушійної сили — персоналу.

У свою чергу, запропонований нами підхід до 

еволюції життєвого циклу підприємства за озна-

кою безперервного розвитку, що базується на вра-

хуванні класичної теорії менеджменту, поруч із 

нею враховує як ці ознаки, так і основні закони 

розвитку технічних систем, обґрунтовані німець-

кими та російськими вченими у галузі техніч-

них наук наприкінці ХХ ст. (зокрема Г. С. Альт-

шуллером і Ю. П. Саламатовим) [13]. При цьому 

еволюція життєвого циклу підприємства за озна-

кою безперервного розвитку як за варіантом 

(1), так і за варіантом (2) (рис. 1) відбудовується 

на основі використання четвертого виду моделі 

розвитку технічних систем (рис. 2). Вирішення 

завдань при використанні цієї моделі задля без-

перервного розвитку підприємства за будь-яким 

із двох варіантів передбачає дотримання законів 

розвитку технічних систем (РТС), які вперше об-

ґрунтовані Г. С. Альтшуллером [13, с. 122–127]: 

по-перше, це закон S-образного РТС, у якому 

відображено еволюцію множини систем у виді 

логічної кривої (аналогія стадійності життєвого 

циклу підприємства на рис. 1 і рис. 2 (варіант 4), 

яка свідчить про зміну темпів розвитку (часу) за 

трьома етапами — «дитинство», «розквіт» і «ста-

ріння»; по-друге, це закон повноти частин сис-

теми, в якому відмічається наявність у системі 

чотирьох основних частин, які задля розвитку 

виконують властиві ним функції: «двигун» — еле-

мент системи, який перетворює енергію у вико-

нання функції підсистеми (у нашому випадку це є 

рушійна сила — потенціал підприємства), «транс-

місія» — елемент, який у системі передає енер-

гію потенціалу до підсистеми з перетворенням 

її якісних характеристик і параметрів (у нашому 
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випадку це є конкретні дії персоналу підприєм-

ства), «робочий орган» — елемент, який передає 

енергію до підсистеми та завершує виконання 

функції перетворення (у нашому випадку це пер-

сонал підприємства — головна рушійна сила його 

розвитку), «засіб правління» — елемент, який ре-

гулює потоки енергії (потенціалу) до підсистем 

із метою їх перетворення й узгоджує їх роботу у 

часі та просторі (у нашому випадку це є управлін-

ня підприємством); по-третє, це закон переходу 

«моно-бі-полі», дія якого передбачає підвищен-

ня надійності системи, появу у неї нових якісних 

властивостей, яких не було на попередній стадії 

життєвого циклу в ході еволюційних перетворень 

потенціалу, більш ефективне використання наяв-

них ресурсів потенціалу задля підвищення ефек-

тивності роботи системи та її безперервного роз-

витку в конкурентному середовищі.

Обґрунтування методологічних основ еволю-

ції життєвого циклу підприємства за ознакою без-

перервного процесу на основі поєднання класич-

ної теорії менеджменту з технічною теорією РТС 

і біологічною теорією розвитку живих організмів 

дозволяє довести перевагу еволюційного шляху 

розвитку над революційним.

Для цього, перш за все, слід урахувати взаємо-

зв’язок обґрунтованої нами теорії з теорією еко-

номічного розвитку Йозефа Алоіса Шумпетера, 

який на початку ХХ ст. першим серед учених-еко-

номістів визначив різницю між зростанням і роз-

витком економіки таким чином: зростання — це 

кількісні зміни, а розвиток — якісні позитивні 

зміни; при економічному зростанні кількісні змі-

ни супроводжуються збільшенням виробництва та 

споживанням однакових товарів і послуг протягом 

певного часу, а при економічному розвитку про-

ходять якісні зміни, які дозволяють розширювати 

асортимент товарів і послуг на основі інновацій у 

процесі виробництва, у самому товарі або послузі, 

в управлінні, в економіці (економічній системі, під-

приємстві — авт.) у цілому [16]. На продовження 

цієї теорії слід виокремити думку сучасних зару-

біжних учених, які довели, що головним рушійним 

чинником, який забезпечує розвиток економіки, 

є людський капітал (у нашому випадку — якісний 

персонал підприємства) та інновації, які він по-

роджує — це по-перше, а по-друге, що сам процес 

економічного розвитку, у зв’язку з цим, включає 

розвиток суспільних відносин і протікає різними 

темпами (еволюційно — авт.) залежно від історич-

них умов, що склалися при формуванні техноло-

гічних укладів і розподілі матеріальних благ, від 

рівня освіченості, науки, якості життя населення 

та людського капіталу [17; 18].

Таким чином, якщо розглядати підприємство 

як складову підсистеми економіки та суспільства, 

можна вважати, що для нього характерний ево-

люційний шлях розвитку на інноваційній основі, 

оскільки самому суспільству як системі придбан-

ня товарів і послуг, що реалізує підприємство, 

властива еволюційність у розвитку.

Сутність зазначеного (еволюційного) шляху 

полягає у такому: якісні зміни на підприємстві від-

буваються завдяки максимізації прибутку на осно-

ві організаційних змін, які зорієнтовані на вдоско-

наленні техніки і технологій завдяки сукупності 

знань і вмінь персоналу; персонал як рушійна сила 

розвитку визначає економічний стан підприєм-

ства; підприємство має здатність до швидких змін 

з урахуванням швидкості змін у зовнішньому сере-

довищі; на особливу увагу заслуговує кадровий 

розвиток, підвищення кваліфікації персоналу та 

його стимулювання до впровадження інновацій. 

Таким чином, еволюційний шлях розвитку підпри-

ємства ґрунтується на дії головної рушійної сили — 

персоналу, здатному впроваджувати інновації на 

кожній стадії життєвого циклу підприємства.

У нашому випадку, виходячи з обґрунтованої 

теорії еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку, сам процес без-

перервності визначає необхідність проведення ін-

новаційних змін. Тобто перехід від стадії до стадії 

на лінії розвитку (рис. 1) відображає необхідність 

інноваційних заходів, які проводяться рушійною 

силою (персоналом) задля формування потенціалу, 

його накопичення та реалізації на етапі переходу до 

більш високої стадії. Таким чином, безперервність 

розвитку є близьким за значенням інноваційному 

розвитку, який при цьому не є синонімом, а висту-

пає супроводженням процесу безперервності. Ви-

ходячи ж із цього аргументу, можна дійти висновку, 

що інноваційний розвиток одночасно впливає на 

формування потенціалу підприємства та є відобра-

женням його реалізації у процесі переходу від стадії 

до стадії життєвого циклу підприємства. Отже, ін-

новаційність має безальтернативне значення без-

перервного розвитку підприємства, з одного боку, 

а з іншого — визначає його стійкість в умовах кон-

курентного середовища.

Таким чином, досягається стійкість розвит-

ку підприємства та перехід від однієї стадії ЖЦ до 

іншої (більш високої), минаючи стадію «смерті».

Наукова новизна. Вдосконалено поняття 

«стійкий розвиток» з точки зору теорії безперерв-

ного розвитку таким чином: «це здатність підпри-

ємства конкурувати у зовнішньому середовищі та 

задовольняти потреби суспільства у товарах і по-

слугах на основі переходу до більш високої стадії 

життєвого циклу безперервного розвитку підпри-

ємства за умови реалізації потенціалу, що фор-

мується персоналом завдяки інтенсивним діям із 

упровадження на практиці інновацій». Вважаємо, 

що таке визначення вміщує у собі всі обґрунтова-

ні вище принципи та передумови теорії еволюції 

життєвого циклу підприємства за ознакою безпе-

рервного розвитку.
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Висновки та перспективи подальших розві-
док. Узагальнюючи результати проведених дослі-

джень, можна відмітити, що безперервність роз-

витку підприємства не є його природною рисою, 

оскільки для забезпечення такого роду розвитку 

потребується прикладання додаткових зусиль при 

управлінні підприємством — мобілізувати персо-

нал задля формування та реалізації потенціалу на 

кожній зі стадій ЖЦ. Якщо такі зусилля не наро-

щуються, то настає дійсно природна стадія «смер-

ті» і, відповідно, підприємство перестає не тільки 

розвиватися, але й існувати.

Очевидно, що на відзнаку від природного 

біологічного розвитку розвиток підприємств має 

бути керованим, що й забезпечує безперервність 

процесу. Відтак можна констатувати, що для роз-

витку підприємств керованість має бути визна-

на природною фазою, що передбачає виконання 

сукупності послідовних дій, націлених на досяг-

нення результату — отримання прибутку на кож-

ній зі стадії ЖЦ. Підходи до управління їх розви-

тком мають ґрунтуватися на мобілізації головної 

рушійної сили — персоналу до вирішення так-

тичних і стратегічних завдань щодо отримання 

прибутку, підвищення конкурентоспроможнос-

ті, формування та реалізації потенціалу на осно-

ві інноваційних рішень у процесі господарської 

діяльності, пов’язаної не тільки з виготовленням 

продукції, але й із реалізацією товарів на спо-

живчому ринку.
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