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Постановка проблеми. Проблема визначення від-
повідного, необхідного та зручного підходу до іден-
тифікації стадій життєвого циклу підприємства у 
сучасній економічній науці займає значне місце як 
в теоретичних дослідженнях, так і в практичній ді-
яльності підприємства.

Будь-яке підприємство здійснює діяльність в умо-
вах зовнішнього середовища, що постійно змінюєть-
ся і має свої економічні, соціальні, політичні, еколо-
гічні, культурні та інші особливості.

Циклічний характер розвитку, притаманний усім 
без винятку підприємствам, змушує їх швидко адап-
туватися до змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі та проявляти гнучкість і динамічність, 
необхідні для їх стабільного росту.

Все це зумовлює необхідність у пошуку найефек-
тивнішого та найточнішого підходу до визначення 
стадій життєвого циклу, через які пройшло підпри-
ємства та на якій знаходиться саме у цей час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
літературних джерел показав, що існує ряд автор-
ських робіт щодо визначення позиції підприємства, 
констатації його знаходження на певному проміжку 
кривої життєвого циклу, на основі результатів дослі-
джень показників, нормативів, характеристик тощо. 
Дослідження з проблеми визначення стадій життє-
вого циклу підприємства можна знайти у працях за-
рубіжних та вітчизняних вчених, таких як І. Аді-
зеса, А. Бланк, Є. Брігхем, Б. Коласс, П. Костіна і 
М. Башмакова, І. Івашківська, Р. Куінн і К. Каме-
рон, С. Кузьміна, Є. Кушелевіч, Ф. Ліден, Т. Ма-
лаєва, Д. Міллер і П. Фрізен, О. Міночкіна, Л. По-
здєєв, А. Пригожин, К. Сміт, С. Стоянова, М. Скотт 
і Р. Брюс, А. Татарова, Дж. Ферейра, С. Філоновіч, 
Ю. Шембель та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка полягає 
в удосконаленні класифікації підходів до визначення 
стадій життєвого циклу підприємства та у розробці 
власного комплексного підходу до ідентифікації ста-
дій життєвого циклу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годнішній день існує дуже велика кількість підходів 
до визначення положення підприємства на відповід-
ній стадії життєвого циклу. Однак їх детальний по-
передній аналіз, який був висвітлений у [1], дозволив 
нам провести класифікацію вже існуючих підходів 
за традиційними класифікаційними ознаками:

• за характером критеріїв визначення:
1) до фінансових відносяться підходи, запропоно-

вані у роботах Р. Куінна і К. Камерона, Є. Брігхема, 
Б. Коласса, І. Бланка, Ю. Іванова, І. Івашковської 
та Д. Янгеля, В. Поздєєва, Є. Стоянової, М. Курано-
ва, О. Ліхачової і С. Щурова, Г. Таля, Т. Малаєвої, 
О. Міночкіної, Г .П. Костіної і М. М. Башмакової, 
Ю. С. Шембель; 

2) до не фінансових – підходи Ф. Лідена, І. Аді-
зеса, Дж. Ферейри, С. Філоновіч, Є. Кушелевіч, 
І. Івашківської та А. Пригожина; 

3) до змішаних – підходи К. Сміта, А. Татарова і 
С. Кузьміна, М. Скотта і Р. Брюса, та Д. Міллера і 
П. Фрізена.

• за методом визначення:
1) евристичні – підходи К. Сміта, Ф. Ліде-

на, К. Скотта, Р. Бруса, І. Адізеса та Дж. Ферей-
ри, С. Філоновіч, Є. Кушелевіча та І. Івашківської, 
А. Пригожина;

2) графічні – підходи О. Міночкіної, Г. Костіної 
і М. Башмакової, Ю. Шембель; 3) комплексні – під-
ходи Г. Таля, О. Ліхачової і С. Щурова, М. Кура-
нова, Є. Стоянової, І. Івашковської та Д. Янгеля, 
І. Бланка, Б. Коласса, К. Сміта, Ф. Лідена, К. Скот-
та, Р. Бруса, І. Адізеса та Дж. Ферейри; 

4) економіко-математичні – підходи Р. Куінна і 
К. Камерона, Є. Брігхема, В. Поздєєва, А. Татарова і 
С. Кузьміна, Т. Малаєвої, О. Міночкіної, Г. Костіної 
і М. Башмакової, Ю. Шембель.

Узагальнення вищеперелічених наукових підхо-
дів вимагає виокремлення найбільш загальної та уні-
кальної класифікаційної ознаки визначення стадій 
життєвого циклу підприємства як сутність виокрем-
люваних критеріїв, яка дасть можливість їх всебічно 
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проаналізувати, визначити їх сутність, можливості і 
особливості застосування; в залежності від конкрет-
ного завдання і ситуації обрати та застосовувати від-
повідний підхід до визначення (рис. 1).

Розглянемо сутність кожного з виокремлених під-
ходів та окреслимо переваги та недоліки кожного з 
них (табл. 1).

Дослідивши різні підходи до визначення стадій 
життєвого циклу підприємства, ми бачимо, що: 

• всі підходи до визначення стадій життєвого ци-
клу підприємства засновані на використанні одного 
або декількох показників, які не відображають всю 
діяльність підприємства та мало пов’язані між собою;

• майже всі підходи до визначення стадій жит-
тєвого циклу підприємства на заключному етапі об-
числення спираються на методи експертного оціню-
вання; 

• жоден із підходів не розглядає життєвий цикл 
підприємства як сукупність певного співвідношення 
та взаємодії всієї діяльності підприємства;

• жоден із авторів не запропонував вичерпної 
системи критеріїв визначення стадій життєвого ци-
клу підприємства, яка б охоплювала всю діяльність 
підприємства;

Таблиця 1
Характеристика підходів до визначення стадій життєвого циклу підприємства

Підхід Критерій Автори Сутність підходу Переваги підходу Недоліки підходу

Д
ох

ід
н
и
й

виручка

Є. Брігхем,
Ю. Шембель,
Т. Малаєва,
А. Татарова, 
С. Кузьміна,
Є. Стоянова

Передбачає визначення 
стадії життєвого циклу 
підприємства на основі роз-
рахунку таких показників: 
швидкість та прискорення 
зміни виручки від діяль-
ності підприємства; відно-
шення фактичної виручки 
до її максимального рівня 
та рівня в точці беззбитко-
вості.
Зарахування підприємства 
до тієї чи іншої стадії від-
бувається на основі порів-
няння отриманих значень 
показників з характерними 
для кожної стадії співвідно-
шеннями.

Розрахунок та аналіз 
точки беззбитковості 
дозволяє менеджеру 
у будь-який день опе-
раційного циклу, не 
чекаючи даних зведено-
го обліку, регулювати 
реалізацію продукції 
(робіт, послуг) у режи-
мі реального часу.

Обмеженість підходу 
до визначення стадії 
життєвого циклу під-
приємства, враховує 
лише один показник 
– виручку, не включає 
витрати та результати 
діяльності;
не створює можливос-
ті системного визна-
чення всіх складових, 
аспектів і факторів, які 
характеризують життє-
вий цикл підприємства 
і впливають на нього, 
що знижує ефектив-
ність прийняття управ-
лінських рішень.

В
и
тр

ат
н
и
й

витрати, 
собівартість

К. Таль,
Д. Сілка 

Визначення стадій життє-
вого циклу базується на 
співвідношеннях витрат 
і собівартості продукції 
підприємства. Стадії за-
родження і росту харак-
теризуються високими 
значеннями витрат підпри-
ємства, 
а стадіям стабільності і спа-
ду притаманне зростання 
собівартості продукції.

Базується на розрахун-
ку реально існуючих 
витрат.

Підхід є «статичним», 
оскільки не враховує 
перспектив життєвого 
циклу підприємства, 
його майбутню прибут-
ковість;
не враховує дії всіх 
факторів на стадію 
життєвого циклу під-
приємства;
відсутність комплексу 
показників, які б охо-
плювали різні види ді-
яльності підприємства.

Р
ез

у
л
ьт

ат
и
вн

и
й

рентабельність 
продажів, 
прибуток, 
поріг 
рентабельності

Н Любушина,
О. Міночкіна,
Б. Коласс,
Г. Костіна і 
М.Башмакова, 
С. Стеців, 
Т. Хлевицька, 
С. Корягіна 

Стадії життєвого циклу під-
приємства визначаються на 
основі показників ефек-
тивності життєвого циклу 
підприємства, як ступінь 
реалізації
запланованої діяльності і 
досягнення
запланованих результатів.

Дає змогу виявити про-
блемні види діяльності 
підприємства і дослі-
джувати причини, що 
їх зумовили; представ-
ляє наочність і мож-
ливість оптимізації як 
процесів виробництва, 
так і реалізації про-
дукції (робіт, послуг); 
відображає можливість 
підприємства на ста-
діях життєвого циклу 
досягати економічний 
ефект.

Не враховує взаємодо-
повнюваність та вза-
ємозамінність окремих 
складових діяльності 
підприємства на стаді-
ях життєвого циклу.

Джерело: Складено автором на основі [2, с. 270-276; 3, с. 200-354; 4, с. с. 3-18; 5, с. 97-110; 6, с. 19-34; 7, с. 60-66; 8, с. 92-
116; 9, с. 311-363; 10, с. 6-16; 11, с. 39-50; 12, с. 47-60; 13, с. 79-82; 14, с. 23-27; 15, с. 28-40; 16, с. 25-146; 17; 18, с. 36-49; 
19, с. 114-201; 20, с. 36-241; 21, с. 119-126; 22, с. 39-44; 23, с. 26-124; 24, с. 1161-1183; 25, с. 799-820; 26, с. 45-52; 27, с. 27]
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Рис. 1. Класифікація підходів до визначення стадій 
життєвого циклу підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі існуючих підходів
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• кожен з методів та підходів має свої обмежен-
ня, оскільки існують галузеві, регіональні особли-
вості підприємств і не завжди можна дати точний 
якісний та кількісний опис того чи іншого параметра 
виділення стадії життєвого циклу.

Отже, можна констатувати, що вищеперелічені 
підходи до визначення стадій являються дещо одно-
бічними, тому для подальшого вдосконалення про-
цедури визначення стадій життєвого циклу підпри-
ємства актуальною є розробка методичного підходу, 
який би:

1) базувався на врахуванні комплексу показників 
підприємства з відповідним відображенням усієї ді-
яльності підприємства;

2) давав характеристику життєвого циклу підпри-
ємства з урахуванням порівняння досягнутих ним 
результатів на кожній стадії життєвого циклу;

3) містив деталізований алгоритм розрахунків.
На нашу думку, на основі проведеного аналізу до 

визначення стадій, постає необхідність у розробці та-
кого підходу, який би враховував переваги результа-
тивного і системного підходів, що істотно полегшило 
б дослідження і визначення стадій життєвого циклу 
підприємства. 

Тому ми пропонуємо для визначення стадій жит-
тєвого циклу підприємства використовувати комплек-
сний підхід як синтез результативного і системного 
підходів, який дозволить нам виокремити і об’єднати 
їхні переваги та усунути недоліки (табл. 2).

Так, у рамках комплексного підходу системний 
підхід дозволить розглядати життєвий цикл підпри-
ємства як сукупність взаємопов’язаних видів його 
діяльності, схильних до впливу факторів зовнішньо-
го середовища функціонування підприємства, а ре-
зультативний підхід дозволить урахувати здатність 
діяльності підприємства на стадіях життєвого циклу 
приносити певні результати.

Використання комплексного підходу дозволить нам:
• Передати стадії життєвого циклу через єдність 

діяльності підприємства.
• Розкрити приховані, об’єктивно існуючі зако-

номірності стадій життєвого циклу підприємства.
• Виявити показники, які найбільш тісно 

пов’язані з діяльністю підприємства.
• Здійснити аналіз причинно-наслідкових 

взаємозв’язків між показниками, що характеризу-
ють діяльність будівельного підприємства.

• Обчислити величини показників діяльності 
підприємства на кожній стадії життєвого циклу.

• Підготувати необхідну інформацію для розроб-
ки відповідних дій і заходів при управлінні життє-
вим циклом підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Досліджен-
ня переваг та недоліків існуючих підходів до визна-

чення стадій життєвого циклу підприємства показа-
ло, що немає єдиного підходу до ідентифікації стадій 
життєвого циклу, який би могло застосувати будь-
яке підприємство для визначення свого положення 
на кривій життєвого циклу. На основі цього було 
проведено удосконалення класифікації підходів до 
визначення стадій життєвого циклу підприємства, 
яка заснована на використанні не лише таких ознак, 
як характер критерію і метод визначення, а і як за-
лежність від сутності виокремлених критеріїв, що 
дозволяє визначити їхній прикладний характер, та 
запропоновано власний комплексний підхід до ви-
значення стадій життєвого циклу підприємства.
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Таблиця 2
Комплексний підхід до визначення стадій життєвого циклу підприємства

Базовий підхід Сутність Новий 
підхід Елементи

Результативний
Визначає стадії життєвого циклу підприємства на основі 
показників ефективності життєвого циклу підприємства, 
як ступінь реалізації запланованих результатів.

К
о
м

п
л
ек

сн
и
й

Ураховує здатність діяльності 
підприємства на стадіях жит-
тєвого циклу приносити певні 
результати.

Системний

Розглядає підприємство як складну відкриту економічну 
систему, схильну до впливу факторів зовнішнього серед-
овища, стадії життєвого циклу, якого можна визначити 
на основі аналізу набору показників, які характеризують 
всі сторони його господарської діяльності (ефективність 
виробництва, організаційну культуру, оборотність акти-
вів, стиль управління, організаційну структуру тощо) і 
дозволяють побачити їх взаємодію і взаємозв’язок.

Розглядає життєвий цикл 
підприємства як сукупність 
взаємопов’язаних видів його ді-
яльності, схильних до впливу 
факторів зовнішнього серед-
овища функціонування підпри-
ємства.
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

Стаття присвячена дослідженню стану туристичного ринку України. Проведено SWOТ-аналіз розвитку туристичного комп-
лексу Херсонської області. Запропоновані стратегії розвитку індустрії туризму в регіоні.
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Ротань Н.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Статья посвящена исследованию состояния туристического рынка Украины. Проведен SWOТ-анализ развития туристичес-

кого комплекса Херсонской области. Предложены стратегии развития индустрии туризма в регионе.
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Rotan H.V. CENTURY STRATEGIES OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REGION
The article is devoted to the study of the tourist market of Ukraine. Conducted SWOТ-analysis of the development of tourist complex 

in Kherson region. The proposed strategy for the development of the tourism industry in the region.
Keywords: tourism, tourism market, tourism industry, tourism infrastructure, development strategy.

Постановка проблеми. У сучасних умовах госпо-
дарювання індустрія туризму є однією із головних 
рушійних сил відновлення економіки. Аналіз тенден-
цій розвитку туристичних ринків розвинутих країн 
свідчить про суттєве відставання темпів розвитку ві-
тчизняного ринку. Світовий досвід доводить, що для 
здійснення ефективного управління процесом розви-
тку туризму в країні необхідно аналізувати чинники, 
що впливають на рівень розвитку туристичної галузі 
та зумовлюють її особливості [1, с. 154]. Туристич-
ний ринок в Україні знаходиться на стадії станов-
лення. Стан ринку туристичних послуг похідний від 
стану економіки і визначається соціально-економіч-
ними та політичними процесами, що відбуваються в 
країні, відтворюючи перебіг реформування суспіль-
ного життя. На сьогодні законодавча та регуляторна 
база України не дозволяють повноцінно розвивати-
ся туристичній галузі. Недостатньо гармонізованими 
щодо сприяння туристичній діяльності та залучення 
інвестицій у розвиток туристичної галузі є норми по-
даткового, митного законодавства. Розвиток галузі 

ускладнює також відсутність міжвідомчої скоорди-
нованості в управлінні туристичною діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
українських науковців, які зробили значний внесок 
у дослідження розвитку ринку туристичних послуг, 
виділимо В.В. Абрамова, Т.Г. Сокол, М.П. Маль-
ську, І.В. Кравчука, П.О. Масляка, О.О. Любіце-
ву, І.М. Писаревського, О.О. Бейдика, Т.І. Ткачен-
ко та ін. Крім того, вивченню проблем розвитку 
туристичної галузі присвячені роботи зарубіжних 
вчених: М.Б. Біржакова, В.Ф. Буйленко, Р. Барто-
на, Дж. Боуена, Ф.Котлера, Г. Харріса, П. Келлера, 
С. Уільямса, Ж. Тіверс, П. Робінсона та інших. У ро-
ботах згаданих авторів розглядаються теоретико-ме-
тодологічні та практичні засади становлення та роз-
витку ринку туристичних послуг, його ролі у системі 
світової торгівлі, визначаються форми та види туриз-
му, приділяється увага особливостям функціонуван-
ня сучасної туристичної індустрії, її регулюванню, 
аналізуються перспективи розвитку цієї сфери гос-
подарювання.


