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Грицьков Є.В. Стейкхолдерно-орієнтований підхід до управління будівельними підприємствами. 
У статті теоретично обґрунтовано поняття управління підприємствами з урахуванням особливостей функці-
онування будівельної сфери. Проаналізовано основні теоретичні положення, встановлено відсутність єдиних 
підходів до визначення управління будівельними підприємствами. Встановлено групи стейкхолдерів, що впли-
вають на будівельні підприємства та взаємодіють із ними. Запропоновано стейкхолдерно-орієнтований підхід 
до управління будівельними підприємствами, який включає комплекс взаємопов’язаних дій, спрямованих на 
реалізацію системного підходу та розробку пропозиції для підвищення ефективності їх управління.
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функционирования строительной сферы. Проанализированы основные теоретические положения, установ-
лено отсутствие единых подходов к определению управления строительными предприятиями. Установлены 
группы стейкхолдеров, которые влияют на строительные предприятия и взаимодействуют с ними. Предло-
жено стейкхолдерно-ориентированный подход к управлению строительными предприятиями, включающий 
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Hryts’kov Ye.V. Stakeholder-oriented approach to management of construction enterprises. The concept 
of management of enterprises is theoretically justified in the article, taking into account features of the functioning 
of the construction sector. The main theoretical positions are analyzed and the absence of unified approaches to the 
definition of management of construction enterprises is established. Groups of stakeholders that influence and inter-
act with construction companies are determined. A stakeholder-oriented approach to the management of construc-
tion enterprises is proposed, which includes a set of interrelated actions aimed at implementing the system approach 
and developing a proposal to improve the effectiveness of their management.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номічних перетворень функціонування будівельних 
підприємств характеризується неоднозначними тен-
денціями. Зокрема, за останні десять років спостері-
гаються хвилеподібні тенденції основних показників, 
а саме індексу будівельної продукції, обсягів її вироб-
ництва, прийняття в експлуатацію житла за видами 
житлових будівель. У таких умовах особливого зна-
чення набувають напрями та особливості взаємодії з 
різними групами зацікавлених осіб (стейкхолдерів). 
Протягом останніх років їх значення зростають, вони 
впливають на функціонування та розвиток будівельних 
підприємств, визначають його стратегію. Водночас не 
вирішені проблеми, пов’язані із забезпечення ефектив-
ності взаємодії між різними групами стейкхолдерів, 
що функціонують у будівельній сфері. Таким чином, 
тема дослідження щодо формування стейкхолдерно-

орієнтованого підходу до управління будівельними 
підприємствами є актуальним завданням, вирішення 
якого має своєчасний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функ-
ціонування будівельних підприємств впливає на роз-
виток держави, що залежить від рівня та особливос-
тей взаємодії між різними групами зацікавлених осіб. 
Більш того, велике значення має забезпечення управ-
ління напрямами взаємодії між стейкхолдерами. Вирі-
шенням питань визначення та напрямів взаємодії між 
групами зацікавлених осіб займалися Р. Гудійок [1], 
М. Кларксон [2], К. Мамонов [3–4], Р. Фрімен [5], 
К. Хілл [6].

У роботах вчених розглядаються питання визна-
чення та напрямів взаємодії між різними групами стейк-
холерів. Водночас залишаються невирішеними питання 
забезпечення управління стейкхолдерами на будівель-
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них підприємствах, тому особливого значення набуває 
визначення напрямів їх управління з урахуванням осо-
бливостей функціонування будівельних підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є роз-
робка стейхолдерно-орієнтованого підходу до управ-
ління будівельними підприємствами з урахуванням 
сучасних умов господарювання.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення 
управління стейкхолдерами на будівельних підприєм-
ствах необхідно визначити групи стейкхолдерів, що на 
них впливають. Узагальнюючи наявні наукові дослі-
дження, визначили зовнішні та внутрішні групи стейкхол-
дерів, що взаємодіють із будівельними підприємствами. 
Зокрема, до зовнішніх зацікавлених осіб відносяться:

1) будівельні підприємства-конкуренти;
2) постачальники товарно-матеріальних цінностей, 

що забезпечують виробництво будівельної продукції;
3) замовники будівельної продукції;
4) зовнішні власники будівельного підприємства;
5) зовнішні фіскальні та контролюючі органи;
6) підприємства та організації, що забезпечують 

формування та використання інформаційної політики;
7) громадські організації;
8) проектні та інші установи, що забезпечують 

виробництво будівельної продукції;
9) організації, що забезпечують соціальну під-

тримку та реалізацію відповідної політики;
10) зовнішні фінансові установи.
Внутрішні стейкхолдери визначаються:
1) внутрішніми власниками будівельних 

підприємств;
2) органами управління будівельних підприємств;
3) топ-менеджментом;
4) управлінцями різного рівня;
5) робітниками, що забезпечують виробничо-гос-

подарську діяльність;
6) внутрішніми фінансовими підрозділами;
7) внутрішніми контролюючими органами, 

що впливають на функціонування будівельних 
підприємств.

Для розробки стейкхолдерно-орієнтованого під-
ходу у дослідженні систематизовані теоретичні поло-
ження щодо визначення управління на будівельних 
підприємств. В наявних наукових дослідженнях кате-
горія управління розглядається як система дій, спрямо-
ваних на відповідний об’єкт для зміни його поведінки 
у зв’язку зі зміною зовнішніх та внутрішніх умов [7]. 
Розвиваючи представлену точку зору, Л. Малик фоку-
сує увагу на напрямах реалізації управлінських дій 
шляхом застосування комплексу таких підходів, як 
процесний, системний, ситуаційний [8].

На противагу представленим розробкам, на функ-
ціональних напрямах реалізації управлінських дій 
через відповідні механізми фокусують увагу інші вчені 
[9–12].

На формуванні інформаційного підґрунтя щодо 
забезпечення управління будівельними підприємствами 
на основі застосування підходу до оцінки їх конкуренто-
спроможності зосереджує увагу В. Торкатюк, який виді-
ляє такий комплекс цілеспрямованих дій:

1) формулювання кінцевої мети оцінки конкурен-
тоспроможності будівельних підприємств;

2) формування критеріїв (показників) оцінки кон-
курентоспроможності будівельних підприємств;

3) збір первинної інформації, необхідної для прове-
дення оцінки;

4) розрахунок поточного рівня (рейтингу) конку-
рентоспроможності будівельних підприємств;

5) визначення закономірностей зміни конкуренто-
спроможності підприємства в досліджуваному періоді;

6) виявлення «слабких місць», що знижують конку-
рентоспроможність підприємства;

7) визначення напрямів та резервів підвищення 
конкурентоспроможності об’єкта дослідження;

8) практичне вжиття намічених заходів [13].
Значна кількість вчених пов’язує забезпечення 

напрямів формування та реалізації системи управління 
з його розвитком, що свідчить про важливість пред-
ставленої категорії у системі виробничо-господар-
ських відносин [14–18].

Під час визначення категорії «управління підпри-
ємством» особливу увагу приділяють його функціям:

– планування [14; 19–20];
– лідерства [21];
– контролю [22];
– організації [20].
На стратегічних аспектах управління підприєм-

ством наполягають вчені [23–30].
Для забезпечення ефективності функціонування 

будівельних підприємств у контексті їх управління 
запропоновано застосовувати аутсорсинг як інстру-
мент впровадження новітніх технологій. У цьому кон-
тексті деякі вчені виділяють структурні компоненти 
аутсорсингу:

1) організація процесів закупівлі, збуту, тран-
спортно-складських операцій, експрес-доставки, про-
грамного забезпечення;

2) розробка проектної документації;
3) послуги гідроізоляції фундаменту, покрівельні 

роботи;
4) маркетингові дослідження;
5) благоустрій, озеленення й установлення на тери-

торії малих архітектурних форм;
6) послуги забезпечення опаленням, сантехнікою, 

охоронними системами;
7) послуги з обробки золотом стін, стель, дверей у 

квартирах елітного житла;
8) інші послуги, зокрема бухгалтерський облік, під-

бор персоналу [31].
На важливість аутсорсингу у системі управління 

підприємствами вказують вчені [32–39].
Деякі автори управління підприємством пропо-

нують здійснювати на основі ціннісно-орієнтованого 
підходу, який включає комплекс взаємозалежних 
елементів:

– корпоративна місія (філософія бізнесу);
– корпоративна стратегія для досягнення корпора-

тивної місії і мети;
– корпоративне управління (хто визначає корпора-

тивну місію і регулює дії корпорації);
– корпоративна культура;
– корпоративна комунікація [40].
Особливого значення під час здійснення управління 

будівельним підприємством набувають визначення 
цілей і врахування особливостей функціонування. При 
цьому фокусується увага на моделях реалізації про-
цесу управління [41–43]. У цьому контексті заслугову-
ють на увагу розробки О. Амосова та В. Головка, які 
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для забезпечення управління ефективністю діяльності 
запропонували моделі, що включають:

– формування стратегії та оцінку реальності 
виконання;

– впровадження цільового управління;
– вдосконалення бізнес-процесів;
– закріплення корпоративних цінностей;
– менеджмент персоналу [44].
З урахуванням показників фінансового стану під-

приємств для забезпечення управління та підвищення 
його ефективності застосовуються рейтингові оцінки, 
які здійснюють, зокрема, «Мудіс Інвесторз Сервіс», 
«Фітч Рейтінгс», «Стандард енд Пурс», «Кредит-
Рейтинг», «Експерт-рейтинг», Українське агентство 
фінансового розвитку, «Консалтинг-гамма», «Інвест 
рейтинг».

Серед представлених підходів до управління під-
приємствами заслуговують на увагу розробки, які 
базуються на розвитку знанєвого підходу, де важли-
вими виступають інтелектуальний капітал, функції та 
компетенції персоналу [45].

На напрями та особливості реалізації проектів 
для забезпечення управління підприємствах вказують 
вчені [46–50].

Узагальнюючи вищенаведене, автор запропону-
вав етапи формування та реалізації стейкхолдерно-
орієнтованого підходу до управління будівельними 
підприємствами:

1) визначення цілей і задач управління будівель-
ними підприємствами;

2) аналіз зовнішніх і внутрішніх умов функціону-
вання будівельних підприємств;

3) визначення груп стейкхолдерів, що взаємодіють 
із будівельними підприємствами;

4) формування інформаційно-аналітичного забез-
печення управління будівельними підприємствами;

5) інтегральна оцінка показників, що впливають 
на рівень ефективності управління будівельними 
підприємствами;

6) розробка пропозицій щодо підвищення ефектив-
ності управління будівельних підприємств з урахуванням 
особливостей взаємодії з різними групами стейкхолдерів.

Висновки. Таким чином, у результаті дослідження 
для забезпечення управління будівельними підприєм-
ствами запропоновано стейкхолдерно-орієнтований під-
хід, який базується на комплексі взаємопов’язаних дій, 
спрямованих на формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення, визначення напрямів взаємодії з різними 
групами зацікавлених осіб, інтегральну оцінку показни-
ків, що дає змогу реалізувати системний підхід і розро-
бити пропозиції до підвищення ефективності управління.

Пропозиціями для подальших досліджень є форму-
вання та реалізація організаційно-економічного меха-
нізму управління будівельними підприємствами, який 
базується на результатах розробки стейкхолдерно-орі-
єнтованого підходу.
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