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Важливим аспектом сталого розвитку промислових підприємств є 

задоволення вимог їх ключових стейкхолдерів. У зв'язку з цією 

концепцією, цілі підприємств повинні бути набагато ширше, ніж 

прагнення отримати якомога більший прибуток, вони повинна 

враховувати не тільки інтереси власників, але і набагато більш широкого 

кола зацікавлених сторін [1-8]. Для реалізації цих цілей, перш за все, 

необхідно виявити коло конкретних зацікавлених сторін стейкхолдерів. 

У будь-якого підприємств їх може бути величезна кількість, всі вимоги 

яких воно не в змозі задовольнити в зв'язку з обмеженістю наявних 

ресурсів. Тому слід особливо виявляти найбільш значущі, ключові 

зацікавлені сторони, які можуть чинити серйозний вплив на діяльність 

підприємства [1]. Таким чином, на підприємстві будуть сконцентровані 

сили на задоволення вимог найважливіших груп стейкхолдерів. Для 

реалізації даного завдання необхідні відповідні методи, які дозволять 

класифікувати стейкхолдерів з тих чи інших пріоритетів. На наш погляд, 

для досягнення цієї мети необхідно перш за все детально розглянути, 

проаналізувати та дослідити досвід кращих підприємств за межами 

України та розробити відповідні методичні підходи та рекомендації до 

його впровадження в практику роботи вітчизняних підприємств.  

Важливість і актуальність цієї задачі також вимагає проведення 

відповідних наукових досліджень, вироблення методичних підходів і 

науково обґрунтованих рекомендацій, використання яких дозволить 

істотно підвищити рівень ефективності процесів управління 

взаємовідносинами зі стейкхолдерами. 

Одним з найбільш актуальних напрямків ефективного управління 

підприємством, на думку авторів, є використання менеджментом 

мережевої концепції організації виробничо-комерційної діяльності, в 

основі якої лежить теорія стейкхолдерів [2-4]. Дана теорія дозволяє 

обґрунтувати необхідність взаємодії та вигідного для всіх учасників 

співробітництва основних учасників бізнес-діяльності, спрямованої на 

перспективний стійкий розвиток підприємства з реальними 

передумовами на роль фундаментальної основи нової концепції 

організації управління підприємством. 

Актуальність проведення наукових досліджень в даній сфері 

підтверджується також тим, що корпоративні відносини на 
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промисловому підприємстві виявляють надмірну обережність при 

виробленні та використанні інноваційних принципів менеджменту [5-7].  

Причиною такого стану, на наш погляд, є, зокрема, і той факт, що 

наукове обґрунтування ефективності використання теорії стейкхолдерів 

в роботі промислових підприємств сьогодні ще розроблено не в належній 

мірі [8]. Тому важливим і актуальним є комплексне дослідження, здатне 

вдосконалити деякі сформульовані в даний час теоретичні положення в 

працездатні практичні інструменти, що дозволяють забезпечувати 

підприємству досягнення його головної стратегічної мети - максимізації 

вартості при повному задоволенні потреб і потреб своїх стейкхолдерів. 

В доповіді обґрунтовано та доведено, що економіко-управлінський 

зміст категорії «стейкхолдери промислових підприємств» необхідно та 

доцільно розглядати через призму функціонування фізичних та (або) 

юридичних осіб або групи осіб, що взаємодіють у промисловій сфері на 

основі стратегічних та діючих потоків матеріальних та фінансових 

ресурсів та визначаються функціональними, результуючими, 

структурними, процесними, стратегічними, комплексними ознаками, 

взаємовідносини яких мають певний рівень ризику і загроз. Саме таке 

твердження дозволяє сформувати наукову гіпотезу про те, що 

стейкхолдери забезпечують формування ресурсно-вартісних відносин у 

промисловій сфері, здійснення фінансового контролю і відповідних 

розрахунків, які в повній мірі забезпечені матеріальними, фінансовими і 

трудовими ресурсами. Це вимагає формування та використання 

стратегічного інструментарію, створення теоретико-методологічних 

засад задля забезпечення ефективного управління промислового 

підприємства своїми зв’язками з різного роду стейкхолдерами на засадах 

вартісного підходу. 
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