
80 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

О.В. Ареф'єва, П.В. Комарецька 

ІНТЕРЕСИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 
В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТРАТЕПЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті проаналізовано і визначено 

основні інтереси стейкхолдерів в організа

ційному забезпеченні стратегічного уп

равління фінансовим потенціалом промис

лових підприємств. 

Ключові СІІова: стейкхолдер, нестейкхол

дер, фінансовий потенціал промислових 

підприємств. 

Рис. З. Літ. 11. 

O.V. AreOeva, P.V. Kornaretska 

STAКEHOLDERS' 

INTERESTS IN 
ORGANIZATIONAL SUPPORT 

FOR STRATEGIC 
MANAGEMENT 

OF ENТERPRISES' 
FINANCIAL POTENTIAL 

'ЛІе arlic/e aпalyzes and defiпes the key 
iпterests of stakeho/ders іп the orgaпizalioпal 
sиpport for the strategic тапаgетепt of the 
iІІdustrial eпterprises 'fіпапсіаІ poteпlial. 

Keywords: stakelюlder; пoп-stakeholder; 

fіпапсіаІ poteпtial of the iпdиstrial eпterprises. 

Постановка проблеми. Впровадження стратегій розвитку значною мірою 

стосується здійснення функціональних і ресурсних стратегій, що знаходить 

вираз у зміні систем, структур і процесів управління, які забезпечують та ок

реслюють певні дії, що сприяють реалізації конкретних загальних і загально

конкурентних стратегій в управлінні фінансовим потенціалом підприємства. 

Підприємство, яке не вдосконалюється, не розвивається, не може розрахову

вати на успіх. Саме в цьому полягає суттєва відмінність між механізмами 

функціонування підприємства, які передбачають використання концепцій 

стратегічного планування та стратегічного управління: в першому випадку рі

шення стосується змін у системі «продукт- ринок», в другому- підприємства 

змінюють себе та оточення, в якому вони функціонують [1]. 
Визначення проблем обумовлює формування організаційного забезпечен

ня, його складових і функціональну спрямованість. Організаційне забезпечення 

-це сукупність підрозділів підприємств і функцій, які ними виконуються. 

Аналіз останніх досліджень. Дана проблема вимагає наукового осмислення як 

теоретичного, так і практичного досвіду зарубіжних і вітчизняних вчених-еконо

містів. Для вітчизняної економічної науки інтереси стейкхолдерів в організацій

ному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підпри

ємств- відносно новий об'єкт дослідження, однак все більше авторів приділяють 

увагу цьому питанню, а саме: В.М. Гриньова [2], Н.А. Колесников [3], Н.С. Крас
нокутська [4], С.В. Онишко [5], Н.В. Поліщук [6], Л.В. Руденко [8], В.М. Родіо
нова [7], В.Я. Чевганова [9], В.І. Щелкунов [10], Т.С. Хачатуров [11] та інші. 

Цілі дослідження. Визначити основні інтереси стейкхолдерів в організа

ційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом про

мислових підприємств з метою їх конкурентного функціонування. 
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ОсІІовІІі результати дослідженІІя. Стейкхолдер - це ринковий суб'єкт, який 

має інтерес до діяльності підприємства чи до деяких напрямів його діяльності, 

але цей інтерес не базується на бажанні отримати чистий дохід. Стейкхолдера

ми можуть бути постачальники матеріально-технічних ресурсів, наприклад 

робочий колектив (керівники та працівники) і збутові чи переробні підпри

ємства, клієнти, банки та інші кредитори, конкуренти, місцеві, регіональні чи 

центральні органи влади тощо [4]. 
Категоризація акціонерів на стейкхолдерів і нестейкхолдерів є більш широ

кою і водночас більш важливою, ніж поширене розрізнення між <<Внутрішніми•> 

і <<зовнішніми» власниками. Стейкхолдери, які володіють акціями, можуть на

магатися використати свій вплив ДІІЯ нав'язування підприємешу політики, яка 

відповідає їхнім інтересам, але суперечить максимізації фінансового потенціалу 

(збільшенню частки його основних елементів: потенціалу основних фондів, по

тенціалу фінансових ресурсів, потенціалу кредитних можливостей та потенціа

лу виробництва продукції) і через це є невигідною ДІІЯ інших акціонерів. 

Зарубіжні вчені розподіляють стейкхолдерів на чотири головні категорії: 

групи впливу, які фінансують підприємство (наприклад, акціонери); менедже

ри, які керують підприємством; службовці, які працюють на підприємстві 

(принаймні, та їх частина, яка зацікавлена в досягненні мети підприємства); 

економічні партнери [8]. 
Всіх стейкхолдерів у структурі стратегічного управління фінансовим по

тенціалом підприємства, взаємозв'язок між показниками роботи підприємст

ва та розміром пакета акцій, }JКИМ володіють стейкхолдери, можна зобразити 

у вигляді схеми (рис. 1). 
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Рис. 1. Стейкхолдери у структурі стратегічного управління 
фінансовим потенціалом підприємства 
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Разом з тим при реалізації стратегічного управління фінансовим потенціа

лом промислових підприємств виникають проблеми, пов'язані з формою влас

ності на підприємстві, системою фінансового забезпечення його розвитку, а не в 

результаті відокремлення функцій адміністративного контролю від nласника [5]. 
На промислових підприємствах щодо власності (права контролю та права 

на чистий прибуток), яка розподіляється між кількома особами з різними оре

ференціями щодо нефінансових результатів або строків виплати прибутку, мо

жуть виникати конфлікти. Такі конфлікти дестабілізують роботу підприємст

ва, тому важливо, щоб загальні наміри співвласників підприємств співпадали. 

Для акціонерних компаній закритого чи відкритого типу, які з'явилися в Ук

раїні в результаті приватизації середніх і великих підприємств, характерним є 

вплив групи стейкхолдерів на виконання управлінських загальних стратегіч

них і фінансових стратегічних цілей [10]. 
Ефективне управління відносинами зі стейкхолдерами є однією з голов

них цілей стратегічного управління фінансовим потенціалом і майже найваж

чою задачею стратегічного менеджменту. Аналіз стейкхолдерів для промисло

вих підприємств з урахуванням аспекту стратегічного управління фінансовим 

потенціалом промислових підприємств включає ідентифікацію та системати

зацію основних стейкхолдерів, оцінкуїхніх цілей, збір інформації про них, ви

користання цих даних у процесі стратегічного управління фінансовим потен

ціалом і застосування прийнятої фінансової стратегії [8]. 
Поведінка стейкхолдерів визначається їхніми інтересами, які відносно 

стабільні в часі. Стейкхолдери готові докладати різних зусиль для тиску на під

приємство з метою скорегувати процес максимізації складових елементів фі

нансового потенціалу - потенціалу основних фондів, потенціалу фінансових 

ресурсів, потенціалу кредитних можливостей та потенціалу виробництва про

дукції, а також організаційну поведінку відповідно до цих інтересів (рис. 2). 
Реалізація даного прошарку інтересів передбачає збільшення фінансово

го потенціалу, яке, у свою чергу, призведе до зростання престижу, платні, пере

ваги в операціях з фінансовими установами та в управлінні персоналом. По

купці чекають від підприємства продукцію або послуги, які є благами за їхні 

гроші. Вони зацікавлені в тому, щоб продукція (послуги) підвищували їхній рі

вень життя пропорційно сплаченій ціні, тобто прагнуть до збільшення потен

ціалу виробництва продукції. 

Встановлення пріоритетів щодо різних груп стейкхолдерів при розробці 

складових організаційного забезпечення дозволяє ефективно формувати план 

стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємства, впроваджу

вати стратегії, адаптувати організаційне забезпечення. Розподіл функцій при 

його побудові вимагає визначення пріоритетів серед стейкхолдерів, що пород

жує вибір типів фінансових стратегій, які найбільшою мірою підходять для 

управління ними [6]. 
Особливого значення набуває організаційне забезпечення управління ін

тересами стейкхолдерів щодо збільшення якісного рівня фінансового потен

ціалу, що проявляється через етику бізнесу, яка забезпечує основу для вибору 

альтернатив, визначає, як вони повинні вибиратися, що буде вибрано, як і ко

му буде повідомлене рішення. 
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Визначення функцій rрунтується на особистих цінностях менеджера, які 

мають значний вплив на ухвалені ним рішення. Якщо менеджер надає перева

гу цінностям ключових стейкхолдерів, то його рішення з більшою вірогідніс

тю будуть сприйняті як етичні саме цими стейкхолдерами. 

Хоча більшість менеджерів ефективно працює на різних посадах, найбіль

ша відповідальність керівників, особливо менеджерів вищої ланки управлін

ня, виявляється при здійсненні стратегічного управління фінансовим потен

ціалом в цілому та його складовими зокрема. Традиційне уявлення про якості 

лідерів підприємства полягає в тому, що вони визначають напрям роботи, 

ухвалюють важливі рішення й об'єднують своїх послідовників (зазвичай служ

бовців) для спільних дій. Згідно з П. Сенге, ці традиційні уявлення особливо 

поширені на Заході. У традиційній моделі лідерства менеджер вищої ланки уп

равління вирішує, куди йти, а потім за допомогою комбінування переконання 

та наказів спрямовує інших у процесі їхньої діяльності [3]. 
Справжня роль лідера у збільшенні фінансового потенціалу полягає в то

му, щоб використовувати творчий потенціал людини так, щоб підприємство 

(фінансовий потенціал, виробничий потенціал, маркетинговий потенціал, 

кадровий тощо) в цілому постійно удосконалювалося. З цієї точки зору, у ке

рівника є чотири головні обов'язки (рис. 3). 
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Рис. З. Діі управління, спрямовані на зростання фінансового потенціалу 

підприємства в системі організаційного забезпечення 

Отже, організаційне забезпечення стратегічного управління фінансовим 

потенціалом промислових підприємств передбачає використання інтересів 
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стейкхолдерів, які можуть впливати на діяльність підприємств або підпадати 

під вплив підприємства у процесі управління фінансовим потенціалом. 

Висновки. Основним завданням підприємства в управлінні фінансовим 

потенціалом через інтереси різних груп стейкхолдерів є розуміння очікувань 

різних груп впливу й отримання певних оцінок їхньої взаємодії з погляду вла

ди. 

Для досягнення згоди між стейкхолдерами необхідно дотримуватися та

ких рекомендацій: 

І. Змінювати рішення групи впливу за рахунок переконання членів групи, 

формування вимог групи впливу, участі членів групи в обговоренні та досяг

ненні згоди з основних питань. 

2. Боротися з групою впливу за рахунок формування коаліцій з іншими 
групами впливу. 

З. Змінювати пункти вимог групи впливу за рахунок співпраці. 

Інші методи включають уникнення групи впливу, капітуляцію перед нею, 

заспокоєння членів групи за рахунок виконання певних вимог або формуван

ня особливих відносин з ними. 

Таким чином, успіх стратегічного управління фінансовим потенціалом 

промислових підприємств забезпечують владні відносини на підприємстві. 
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