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ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Встановлена актуальність розроблення та реалізації сучасних інструментів забезпечення роз-
витку будівельних підприємств, а саме застосування напрямів зростання ефективності взаємодії 
стейкхолдерів. Метою дослідження є визначення напрямів взаємодії стейкхолдерів, що забез-
печують розвиток будівельних підприємств. У дослідженні вирішуються завдання: формування 
теоретико-методичної платформи щодо визначення стейкхолдерів будівельних підприємств; роз-
роблення напрямів взаємодії стейкхолдерів для забезпечення розвитку будівельних підприємств. 
Запропонована теоретико-методична платформа щодо визначення стейкхолдерів, яка форму-
ється на основі теоретичних і методичних положень науковців і характеризується основними 
моделями управління їх взаємодією: англо-саксонською та японо-германською. Обґрунтовано 
поняття «стейкхолдери будівельних підприємств», визначені групи стейкхолдерів будівельних 
підприємств. 

Ключові слова: стейкхолдери, будівельні підприємства, стейкхолдерно-орієнтована стратегія 
управління, ефективність взаємодії стейкхолдерів.

Установлена актуальность разработки и реализации современных инструментов обеспечения 
развития строительных предприятий, а именно применение направлений роста эффективности 
взаимодействия стейкхолдеров. Целью исследования является определение направлений взаи-
модействия стейкхолдеров, обеспечивающих развитие строительных предприятий. В исследова-
нии решаются такие задачи, как: формирование теоретико-методической платформы по опре-
делению стейкхолдеров строительных предприятий; разработка направлений взаимодействия 
стейкхолдеров для обеспечения развития строительных предприятий. Предложена теоретико-
методическая платформа по определению стейкхолдеров, которая формируется на основе теоре-
тических и методических положений ученых и характеризуется основными моделями управления 
их взаимодействия: англо-саксонской и японо-германской. Обосновано понятие «стейкхолдеры 
строительных предприятий», определены группы стейкхолдеров строительных предприятий.

Ключевые слова: стейкхолдеры, строительные предприятия, стейкхолдерно-ориентированная 
стратегия управления, эффективность взаимодействия стейкхолдеров.

Established the relevance of the development and implementation of modern tools for development 
of construction enterprises, namely the use of directions of growth of efficiency of interaction of stake-
holders. The aim of the study is to define areas of interaction between stakeholders, ensuring the devel-
opment of construction enterprises. The study solves the problem: formation of theoretical and meth-
odological platform for the determination of stakeholders of the construction enterprises; development 
of areas of cooperation of stakeholders to ensure the development of construction enterprises. The 
proposed theoretical and methodological platform for the definition of stakeholders, which is formed 
on the basis of theoretical and methodical provisions and scientists is characterized by the main gov-
ernance models of their interaction: Anglo-Saxon and German-Japanese. The concept of stakeholders 
of construction enterprises as a physical and (or) legal persons or groups of persons that interact in the 
construction sector based on the strategic outlines and social trends and identifies functional, result-
ing, structural, ProcessName, strategic, complex signs whose relations have a certain level of risk and 
threats, which allows you to create contract relations in capital construction, to exercise architectural 
control, the relevant calculations, provided project documentation, material and manpower resources. 
Certain groups of stakeholders construction companies. To ensure the development of construction 
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enterprises in the proposed areas of development stakholders-oriented management strategies of con-
struction enterprises. Implementation of this strategy allows us to propose directions of development of 
construction enterprises, based on the increase of efficiency of interaction with stakeholders: to reduce 
the waviness of the changes of the integral index of investment attractiveness of construction compa-
nies; the growth level stakeholdersin relations; the definition and systematic account of the factors of 
territorial location of construction enterprises, the spatial support of construction objects, levels formed 
the supply and transport system; ensuring of counteraction to corruption risks, inflation stability; sys-
tematic development and application of normative-legal support, accounting activity sosiso, ensuring 
the development of investment processes; creation of partnerships with controlling state bodies in the 
field of construction investment; the formation and development of import-export relations; provision 
of competitive advantages in the construction industry, etc.

Key words: stakeholders, construction companies, stakholder-oriented management strategy, the 
effectiveness of communication between stakeholders.

Постановка проблеми. Будівельні підприєм-
ства впливають на розвиток держави і забезпе-
чують функціонування інших сфер економіки. 
Проте за останні роки спостерігаються неодноз-
начні трансформації на будівельних підпри-
ємствах, де знижується виробничо-господар-
ський потенціал, уповільнюється збільшення 
обсягів будівельної продукції, скорочується 
рівень результативності й ефективності діяль-
ності. У таких умовах актуальним питанням є 
розроблення та реалізація сучасних інструмен-
тів забезпечення розвитку будівельних підпри-
ємств, а саме застосування напрямів зростання 
ефективності взаємодії стейкхолдерів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Узагальнення та систематизація підходів до 
управління взаємодією стейкхолдерами під-
приємств наведені у роботах: Р. Акоффа [1], 
О. Ареф’євої [2], Н. Верхоглядової [3], К. Мамо-
нов [4], Т. Доналдсона [5], Є. Фрімена [6], Р. Міт-
челла [7], Кліленда [8], Менделоу [9], Я. Фассіна 
[10–11], А. Рибака [12]. Проте залишаються неви-
рішеними питання щодо забезпечення розвитку 
будівельних підприємств, враховуючи напрями 
та особливості взаємодії стейкхолдерів.

Мета статті. Метою дослідження є визна-
чення напрямів взаємодії стейкхолдерів, що 
забезпечують розвиток будівельних підпри-
ємств. У дослідженні вирішуються завдання:

 – формування теоретико-методичної плат-
форми щодо визначення стейкхолдерів буді-
вельних підприємств;

 – розроблення напрямів взаємодії стейк-
холдерів для забезпечення розвитку будівель-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теоретико-методична платформа щодо визна-
чення стейкхолдерів формується на основі 
теоретичних і методичних положень науков-
ців і характеризується основними моделями 
управління їх взаємодією: англо-саксонською 
та японо-германською. Їхня сутність полягає 
у напрямах формалізації відносин та впливу 
держави на цей процес. Впровадженню наве-

дених моделей на вітчизняних будівельних під-
приємствах перешкоджають певні проблеми, 
пов’язані із формуванням інформаційно-аналі-
тичного забезпечення, створенням кількісного 
підґрунтя прийняття управлінських рішень, 
розвитку державно-приватного партнерства.

У системі взаємодії стейкхолдерів заслу-
говують на увагу дослідження Р. Акоффа 
[1], К. Мамонова [4], Т. Дональдсона [5], 
Р. Мітчелла, [7], Д. Кліленда [8], А. Менделоу 
[9, с. 246], Я. Фассіна [10–11], А. Рибака [12], уза-
гальнюючи які, встановлено, що стейкхолд-
лери будівельних підприємств – це фізичні й 
(або) юридичні особи або групи осіб, що вза-
ємодіють у будівельній сфері на основі стра-
тегічних контурів і соціальних напрямів та 
визначаються функціональними, результу-
ючими, структурними, процесними, страте-
гічними, комплексними ознаками, відносини 
яких мають певний рівень ризику і загроз, 
що дає змогу сформувати підрядні відносини 
у капітальному будівництві, здійснити архі-
тектурний контроль, відповідні розрахунки, 
забезпечені проектною документацією, мате-
ріальними і трудовими ресурсами. Обґрунто-
вані наукові положення є елементом форму-
вання теоретико-методологічної платформи 
формування та реалізації стейкхолдерно-орі-
єнтованої стратегії управління будівельними 
підприємствами.

Визначені групи стейкхолдерів будівельних 
підприємств: замовники будівельної продук-
ції (S1); працівники будівельних підприємств 
(S2); топ-менеджмент (S3); управлінці різного 
рівня будівельних підприємств (S4); власники 
будівельних підприємств (S5); державні органи 
влади, що впливають на формування та рівень 
взаємодії стейкхолдерів із будівельними під-
приємствами (S6); громадські організації, що 
впливають на діяльність у будівництві та архі-
тектурі (S7); органи корпоративного управ-
ління будівельних підприємств (S8); органи 
внутрішнього і зовнішнього контролю, що вза-
ємодіють у будівельній сфері (S9); конкуренти 
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будівельних підприємств (S10); постачальники 
товарно-матеріальних цінностей, що взаємо-
діють із будівельними підприємствами (S11); 
стейкхолдери, що взаємодіють у сфері фор-
мування та використання просторової, місто-
будівної, екологічної інформації та створення 
інвестиційної привабливості будівельних під-
приємств (S12); проектні організації (S13); інші 
стейкхолдери, що взаємодіють із будівель-
ними підприємствами (S14).

Запропонована економіко-математична 
модель щодо формування стейкхолдерів у сис-
темі відносин із будівельними підприємствами:

𝑆𝑆 = 𝐹𝐹�𝑆𝑆𝑗𝑗�, 𝑗𝑗 = 1,14´  ,                    (1)

де F – фактори формування груп стейкхол-
дерів, що взаємодіють із будівельними підпри-
ємствами;

j – кількість видів стейкхолдерів.
Для забезпечення розвитку будівельних 

підприємств запропоновані напрями розро-
блення стейкхолдерно-орієнтованої стратегії 
управління будівельними підприємствами, які 
включають:

 – формування та застосування інформа-
ційно-аналітичного забезпечення взаємодії 
стейкхолдерів будівельних підприємств;

 – нормативно-правове забезпечення функ-
ціонування та розвитку будівельних підпри-
ємств, визначення напрямів та особливостей 
взаємодії між зацікавленими особами;

 – розроблення інструментарію щодо фор-
мування та визначення чинників, які впливають 
на стейкхолдерні відносини;

 – побудову аналітико-діагностичної сис-
теми показників формування та реалізації 
стейкхолдерних відносин;

 – формування та використання методів і 
моделей визначення системних чинників у сис-
темі стейкхолдерних відносин будівельних під-
приємств;

 – оцінку системних чинників, що впливають 
на формування та реалізацію стейкхолдерних 
відносин;

 – визначення вагових коефіцієнтів, що 
характеризують вплив системних чинників на 
інтегральний показник рівня стейкхолдерних 
відносин будівельних підприємств;

 – побудову інтегральної моделі визначення 
узагальнюючого показника рівня стейкхолдер-
них відносин;

 – визначення інтегрального показника рівня 
стейкхолдерних відносин будівельних підпри-
ємств;

 – на основі розробленого кількісного під-
ґрунтя запропоновано напрями зростання інте-
грального показника рівня стейкхолдерних від-
носин;

 – розроблення методологічного підходу 
до інтегральної оцінки рівня стейкхолдерних 
відносин будівельних підприємств;

 – розроблення моделі оцінки інвестиційної 
привабливості будівельних підприємств;

 – оцінку інтегрального показника їхньої 
інвестиційної привабливості;

 – побудову економіко-математичної моделі 
впливу інтегрального показника рівня стейк-
холдерних відносин на узагальнюючий чинник 
інвестиційної привабливості будівельних під-
приємств;

 – визначення критеріїв адекватності еконо-
міко-математичної моделі впливу інтеграль-
ного показника рівня стейкхолдерних відносин 
на узагальнюючий чинник інвестиційної прива-
бливості;

 – застосування нейронних технологій для 
підтвердження критеріїв адекватності еконо-
міко-математичної моделі та визначення про-
гнозних значень інтегрального показника рівня 
стейкхолдерних відносин у контексті його 
впливу на узагальнюючий чинник інвестиційної 
привабливості будівельних підприємств;

 – розроблення заходів зростання інвести-
ційної привабливості будівельних підприємств 
залежно від зміни рівня та ефективності вза-
ємодії стейкхолдерів;

 – побудову схеми формування стейкхол-
дерно-орієнтованої стратегії управління буді-
вельними підприємствами;

 – розроблення алгоритму реалізації стейк-
холдерно-орієнтованої стратегії управління 
будівельних підприємств;

 – побудову дорожньої карти впровадження 
стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управ-
ління будівельних підприємств, спрямованої 
на зростання інвестиційної привабливості буді-
вельних підприємств.

Впровадження цієї стратегії дає змогу запро-
понувати напрями розвитку будівельних під-
приємств, які базуються на зростанні ефектив-
ності взаємодії зі стейкхолдерами:

 – зниження рівня хвилеподібності змін інте-
грального показника інвестиційної привабли-
вості будівельних підприємств;

 – забезпечення зростання рівня стейк-
холдерних відносин у 2,1 раза, що приведе до 
збільшення рівня інвестиційної привабливості 
у середньому більш ніж у 7,5 раза;

 – визначення та системне врахування чин-
ників територіального розташування будівель-
них підприємств, просторового забезпечення 
будівельних об’єктів, рівнів сформованої логіс-
тично-транспортної системи, доступності до 
ресурсів, що застосовуються для будівництва 
об’єктів, розвиненості людського капіталу, еко-
логічної та соціально-політичної стабільності;
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 – забезпечення протидії корупційним ризи-
кам, інфляційної стабільності;

 – системне формування та застосування 
нормативно-правового забезпечення, 

 – забезпечення розвиненості інвестиційних 
процесів;

 – формування партнерських відносин із 
контролюючими державними органами в сфері 
інвестування будівництва;

 – формування та розвиток імпортно-екс-
портних відносин; 

 – забезпечення конкурентних переваг 
у будівельній сфері;

 – розвиток виробничо-господарської бази 
будівельних підприємств; 

 – розроблення та реалізація маркетингової 
діяльності,

 – забезпечення повноти та достовірності 
управлінського обліку й контролінгу, зрос-
тання ефективності корпоративного управ-
ління будівельних підприємств;

 – забезпечення кадровим потенціалом, 
рівня та ефективності застосування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення у сфері  
інвестиційної діяльності будівельних підпри-
ємств; 

 – застосування нормативно-правового 
забезпечення у сфері інвестиційної діяль-
ності, наявність та рівень використання стра-
тегії розвитку, зростання конкурентоспро-
можності;

 – застосування сучасних будівельних мате-
ріалів, техніки та технологій будівельними під-
приємствами, зростання якості будівельних 

об’єктів, реалізація інвестиційних програм 
будівельними підприємствами;

 – забезпечення платіжної дисципліни, 
застосування інновацій будівельними підпри-
ємствами; 

 – формування та реалізаіця брендової полі-
тики;

 – зниження зносу основних засобів, забез-
печення їх оновлення;

 – збалансування показників фінансової 
автономності, зростання фінансової стійкості 
та ліквідності;

 – збільшення рівня ефективності викорис-
тання основних і оборотних активів;

 – зростання фондоозброєності та рівня 
формування і використання вітчизняних та іно-
земних інвестицій;

 – забезпечення можливостей здійснення 
інвестиційної діяльності будівельними підпри-
ємствами, застосування сучасних технологій, 
освоєних за рахунок залучення іноземних і 
вітчизняних інвестицій; 

 – удосконалення управлінської структури 
будівельних підприємств шляхом забезпе-
чення особливого контролю та моніторингу 
за формуванням і використанням інвестицій.

Висновки. У статті запропоновані напрями 
розроблення та впровадження стейкхолдерно-
орієнтованої стратегії управління будівельними 
підприємствами як важливого інструмента-
рію забезпечення їхнього розвитку. Особливе  
значення мають напрями розвитку, які вико-
ристовуються на основі заходів підвищення 
ефективності взаємодії між стейкхолдерами.
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