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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ: РОЗРОБКА,  
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ 

 

Запропоновано етапи розробки й впровадження організаційно-економічного меха-
нізму управління стейкхолдерами в будівельних компаніях, розроблено організаційно-
економічний механізм управління стейкхолдерами будівельних компаній, запропонова-
но систему інформаційного захисту в межах організаційно-економічного механізму 
управління заінтересованими особами, визначено кількісні параметри для оцінки обґру-
нтованості прийнятих управлінських рішень щодо взаємодії між стейкхолдерами в сис-
темі вартісно-орієнтованого управління капітал брендом будівельних компаній. 

 

Предложены этапы разработки и внедрения организационно-экономического ме-
ханизма управления стейкхолдерами в строительных компаниях, разработан организа-
ционно-экономический механизм управления стейкхолдерами строительных компаний, 
предложена система информационной защиты в рамках организационно-экономи-
ческого механизма управления заинтересованными лицами, определены количественные 
параметры для оценки обоснованности принятых управленческих решений относитель-
но взаимодействия между стейкхолдерами в системе стоимостно-ориентированного 
управления капитал брендом строительных компаний.   

 

Development cycles and introductions of the organizational-economic mechanism of 
management stakeholders in the building companies are offered, is developed the organiza-
tional-economic mechanism of management stakeholders the building companies, the system 
of information protection within the limits of the organizational-economic mechanism of man-
agement is offered by interested persons, quantitative parameters for an estimation of validity 
of the accepted administrative decisions concerning interaction between stakeholders in system 
of the value-oriented governance management the capital a brand of the building companies 
are defined.   

 

 Ключові слова: організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами, 
капітал бренд, локальний центр інформаційного захисту, інформаційне забезпечення, 
будівельні компанії. 
 

Важливим напрямом управління стейкхолдерами, як заінтересо-
ваних осіб, що взаємодіють з будівельними компаніями, в сучасних 
посткризових умовах господарювання України є розробка й впрова-
дження відповідного організаційно-економічного механізму управлін-
ня.  

Вирішенню проблем управління стейкхолдерами, розробці й 
впровадженню організаційно-економічного механізму управління за-
інтересованими особами присвячено роботи Д.Веллеча, А.Зуба,     
О.Кендюхова, К.Коулза, Д.Мітчелла, Т.Момот, Л.Нікітіної, В.Поно-
маренка [1-7] та ін.  

Для розробки організаційно-економічного механізму управління 
стейкхолдерами використовуються наступні етапи: 
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1. Збір і формування зовнішньої й внутрішньої інформації щодо 
функціонування діяльності будівельних компаній з виявленням особ-
ливостей їх взаємодії із заінтересованими особами. 

2. Аналіз й обґрунтування інформації для формування управлін-
ських рішень щодо забезпечення взаємодії із стейкхолдерами. Крім 
того, проведення аналізу й обґрунтування його результатів здійсню-
ється спеціальним структурним підрозділом будівельних компаній. 

3. Визначення групи заінтересованих осіб, які взаємодіють з буді-
вельними компаніями, виявлення особливостей їх взаємовідносин і 
характеристика рівня впливу на розвиток будівельних підприємств. 

4. Розробка інформаційного забезпечення управління стейк-
холдерами на основі запропонованої системи, що складається з ком-
плексу локальних електронних центрів, об’єднаних в єдину мережу,        
в якій узагальнюється інформації в спеціально створеному органі ін-
формаційного забезпечення. 

5. На основі створеної системи інформаційного забезпечення, 
розроблюється багаторівнева система інформаційного захисту шляхом 
використання відповідного інструментарію. 

6. Визначення напрямів і особливостей взаємовідносин між орга-
ном інформаційного забезпечення й захисту, що входить в контур уза-
гальнення й аналізу інформації із керівними органами управління (ко-
нтур прийняття управлінських рішень). 

7. Характеристика взаємовідносин між керівними органами 
управління й координаційним центром управління в рамках контуру 
прийняття управлінських рішень на будівельних компаніях. 

8. Визначення напрямів і особливостей впровадження й реалізації 
управлінських рішень від керівних органів до структурних підрозділів 
будівельних компаній. 

9. Встановлення обернених зв’язків між елементами організацій-
но-економічного механізму управління стейкхолдерами. 

В результаті використання запропонованих етапів розроблено ор-
ганізаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами будіве-
льних компаній (рисунок). 

Запропонований нами організаційно-економічний механізм 
управління стейкхолдерами будівельних компаній являє собою систе-
му взаємопов’язаних елементів, в якому інформаційний захист здійс-
нюється на основі єдиної інформаційної мережі шляхом використання 
локальних центрів інформаційного захисту (ЛІЦ), узагальнення інфо-
рмації яких здійснюється в органі інформаційного забезпечення.  
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ЛІЦ 
1 

Обробка та узагальнення інформації (методи аналізу) 

 
 
 

 

Формування сприятливого інформаційного середовища 

Крсіс>1 

 
 
 

 

Керівні органи управління 

 

Кредитні 
установи 

Партнери Інвестори Органи державного 
управління 

Социз 

Так 

Ні 

Сприятливе зовнішнє 
інформаційне  середовище 

Сприятливе зовнішнє 
інформаційне середовище 

 

Управлінці різного рівня Персонал 
Принципи 

ЛІЦ

3 

Крвс>1 

Ні 

Так 

Крус>1 

Зростання ефективності взаємодії між стейкхолдерами в системі вартісно-
орієнтованого управління капітал брендом 

Так 

Координаційний центр управління 

Орган інформаційного забезпечення 

Зовнішні стейкхолдери 

Внутрішні стейкхолдери 

Розробка й прийняття управлінських рішень 

 
 
 

 

ЛІЦ 
4 

ЛІЦ 
2 

Ні 

Організаційні підрозділи будівельних компаній (відділ розвитку капітал бренду) 

Важелі 

Важелі 

 
 

Організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами будівельних компаній 
 

Слід зазначити, що локальні електронні центри інформаційного 
захисту складаються з одного або декількох комп’ютерів (залежно від 
обсягів інформаційних потоків і масштабів будівельної компанії), що 
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обслуговуються одним або декількома спеціалістами, які об’єднані в 
єдину інформаційну мережу будівельних компаній, що управляється 
органом інформаційного забезпечення за дорученням керівних органів 
управління.  Крім того, в рамках локальних електронних центрів  ін-
формаційного захисту реалізується відповідний інструментарій: про-
грами кодування й шифрування інформації для користувача, розпізна-
вальні механізми, застосування віртуальних бібліотек й застосування 
списків контролю з боку персоналу органу інформаційного забезпе-
чення. 

На основі аналізу наведеного організаційно-економічного механі-
зму управління встановлено, що входження інформації з агресивного 
зовнішнього інформаційного середовища в інформаційне поле будіве-
льних компаній здійснюється через локальний центр інформаційного 
захисту ЛІЦ 1, яка надходить в орган інформаційного забезпечення 
підприємств, де, використовуючи методи аналізу, обробляється й уза-
гальнюється інформація та формується інформаційно-аналітичне за-
безпечення, що відповідає критеріям сприятливого інформаційного 
середовища, визначеного на основі розрахунку коефіцієнту розвитку 
сприятливого інформаційного середовища (Крсіс), який враховує тен-
денції змін відповідних показників сприятливого інформаційного се-
редовища у звітному й базовому періодах та рівні партнерства, конку-
ренції і стан ринкових умов. 

Таким чином, якщо значення коефіцієнту розвитку сприятливого 
інформаційного середовища перевищує граничне значення 1, то, від-
повідно до організаційно-економічного механізму управління стейкхо-
лдерами, інформація щодо взаємодії із зовнішніми зацікавленими осо-
бами надходить в блок розробки й прийняття управлінських рішень, 
функціонування якого забезпечують керівні органи управління з вико-
ристанням рекомендацій координаційного центру управління. Якщо 
значення коефіцієнту сприятливого інформаційного середовища мен-
ше граничного рівня 1, то інформація повертається в локальний центр 
інформаційного захисту (ЛІЦ 1) і, далі, в агресивне зовнішнє інформа-
ційне середовище. При цьому створюється відповідна база інформа-
ційно-аналітичного забезпечення щодо зовнішніх стейкхолдерів, яка 
використовується при взаємодії й прийнятті відповідних управлінсь-
ких рішень.  

Після розробки й прийняття управлінського рішення щодо необ-
хідності взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами, інформація надхо-
дить в локальний інформаційний центр (ЛІЦ 2), в якому формується 
інформаційна база зовнішніх зацікавлених осіб, які взаємодіють з бу-
дівельними компаніями (див. рисунок). Крім того, інформаційне за-
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безпечення процесу взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами в сприят-
ливому зовнішньому інформаційному середовищі будівельних компа-
ній здійснюється відповідним локальним інформаційним центром (ЛІЦ 
2), який є ланцюгом, що зв’язує зовнішніх заінтересованих осіб із кері-
вними органами управління, тим самим забезпечуючи відповідний 
контроль та інформаційний захист на кожному етапі розробки, прийн-
яття й реалізації управлінських рішень.  

Взаємодія й інформаційне забезпечення між зовнішніми зацікав-
леними особами й внутрішніми стейкхолдерам здійснюється через 
локальний центр інформаційного захисту (ЛІЦ 3), відношення між 
якими (управлінці різного рівня й персонал) побудовані й реалізуються 
на основі відповідних принципів.  

Для формування й прийняття управлінських рішень щодо взаємо-
дії між зовнішніми й внутрішніми зацікавленими особами і будівель-
ними компаніями використовується коефіцієнт розвитку взаємодії між 
стейкхолдерами (Крвс) (див. рисунок), який визначається на основі роз-
рахунку індексів значущості й важливості внутрішніх і зовнішніх заці-
кавлених осіб для  будівельних компаній, враховуючи динамічні зміни, 
що відбуваються протягом досліджених періодів.  

Якщо коефіцієнт розвитку взаємодії між стейкхолдерами переви-
щує 1, то інформаційні потоки для прийняття управлінських рішень 
надходять в орган інформаційного забезпечення, де, відповідно, здійс-
нюється обробка та узагальнення інформації методами аналізу й фор-
мується сприятливе інформаційне середовище (див. рисунок). 

Якщо цей показник менше 1, то інформаційні потоки надходять в 
локальний центр інформаційного захисту (ЛІЦ 4), де вони перевіря-
ються, виявляються фактори, що призвели до отримання негативних 
результатів, визначаються стейкхолдери, які розбалансували систему й 
протидіють розвитку взаємовідносин між зацікавленими особами і 
будівельною компанією. Після встановлення причин диспропорцій, їх 
усунення, інформаційні потоки знову спрямовують в блок взаємовід-
носин між зовнішніми стейкхолдерами у сприятливому інформаційно-
му середовищі. 

В організаційно-економічному механізмі управління стейкхолде-
рами в будівельних компаніях узагальнюючим показником для прийн-
яття управлінських рішень є коефіцієнт результативності управлінсь-
ких рішень щодо заінтересованих осіб (Крус), який визначається мно-
женням коефіцієнтів розвитку сприятливого інформаційного середо-
вища і розвитку взаємодії між стейкхолдерами.  

Якщо представлений показник результативності перевищує 1, то 
розроблені й прийняті керівними органами управлінські рішення над-
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ходять в організаційні підрозділи будівельних компаній, елементом 
якого є відділ розвитку капітал бренду, спрямованими на забезпечення 
зростання ефективності взаємодії між стейкхолдерами в системі варті-
сно-орієнтованого управління капітал брендом.  

Якщо коефіцієнт результативності управлінських рішень щодо за-
інтересованих осіб менше 1, то інформаційні потоки спрямовуються в 
локальний центр інформаційного захисту (ЛІЦ 2), який розподіляє їх 
між керівними органами управління або блоками взаємодії між стейк-
холдерами з подальшим аналізом цих потоків в органах інформаційно-
го забезпечення (залежно від рівнів розробки й прийняття управлінсь-
ких рішень та диспропорцій, що виникли в організаційно-
економічному механізмі управління).  

Для забезпечення взаємодії між структурними елементами органі-
заційно-економічного механізму управління стейкхолдерами застосо-
вуються важелі, які враховують економічні, фінансові, соціальні й еко-
логічні особливості функціонування зацікавлених осіб.  

Використовуючи методи управління, керівні органи управління 
приймають й реалізують управлінські рішення відносно структурних 
підрозділів будівельних компаній, в яких особливе місце займає відділ 
розвитку капітал бренду. 

Таким чином, у запропонованому організаційно-економічному 
механізмі управління взаємодія із зовнішніми стейкхолдерами здійс-
нюється у сприятливому зовнішньому інформаційному середовищі на 
основі відбору відповідних зацікавлених осіб керівними органами 
управління шляхом аналізу інформації органом інформаційного забез-
печення через локальні центри інформаційного захисту. Тим самим 
реалізується багаторівневий контроль за інформаційними потоками 
щодо зовнішніх зацікавлених осіб з можливим попередження негатив-
них явищ, які впливатимуть на розвиток будівельних компаній, в ці-
лому, й розвиток капітал бренду, зокрема. Крім того, термін «сприят-
ливе зовнішнє інформаційне середовище» використовується в кон-
тексті захисту інформаційного поля будівельної компанії, яке форму-
ється через електронну систему інформаційного захисту. Тому сприят-
ливе зовнішнє інформаційне середовище характеризується наявністю 
контролю за інформаційними потоками щодо взаємодії між стейкхол-
дерами, їх управлінням й відбором можливих або готових до співпраці 
зацікавлених осіб.  

В розробленому організаційно-економічному механізмі управлін-
ня зацікавленими особами будівельних компаній взаємодія між зовні-
шніми зацікавленими особами здійснюється в сприятливому зовніш-
ньому інформаційному середовищі на основі принципів, що впливають 
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на формування й використання інформаційних потоків в будівельних 
компаніях.  

Отже, реалізується функція контролю за інформаційними потока-
ми при забезпеченні взаємодії між стейкхолдерами через систему ін-
формаційного захисту, яка виступає в якості «захисного фільтру» від 
неякісної інформації, виникнення можливих розбіжностей або конфлі-
кту інтересів. 

На будівельних підприємствах в контексті розробки стратегії вар-
тісно-орієнтованого управління капітал брендом важливим питанням є 
вирішення питань впровадження й реалізації розробленого організа-
ційно-економічного механізму управління стейкхолдерами.  

В дослідженні запропоновано етапи впровадження й реалізації 
організаційно-економічного механізму управління стейкхолдерами на 
будівельних підприємствах, які включають: аналіз організаційної 
структури будівельних компаній; виявляються особливості функціону-
вання структурних підрозділів; визначаються центри відповідальності 
щодо управління взаємодією стейкхолдерами; виявляються джерела 
фінансування й оцінка доцільності здійснення витрат щодо створення 
або удосконалення структурних підрозділів будівельних компаній, які  
будуть управляти або управляють взаємодіями із стейкхолдерами; 
створюються нові структурні підрозділи або удосконалюються діючі 
структурні підрозділи, які будуть управляти або управляють взаємоді-
ями з стейкхолдерами; впроваджується й реалізується організаційно-
економічний механізм управління стейкхолдерами. 

Таким чином, запропонований організаційно-економічний меха-
нізм дозволяє забезпечити управління взаємодією зацікавлених осіб з 
урахуванням особливостей діяльності будівельних компаній та інтере-
сів стейкхолдерів. На основі функціонування механізму управління 
здійснюється не тільки реагування на диспропорції і дисбаланси, що 
виникли в системі, але й забезпечується попередження негативних 
явищ.  

В наведеному механізмі визначено центри відповідальності щодо 
забезпечення управління зацікавленими особами, діяльність яких 
спрямована на розвиток як будівельних компаній, так і капітал бренду. 
Крім того, в рамках організаційно-економічного механізму управління 
стейкхолдерами реалізується принцип взаємозалежності й взаємодії 
його детермінантів із забезпеченням оберненого зв’язку між структур-
ними елементами в системі формування і використання інформації й 
прийняття управлінських рішень. Особливе місце в запропонованому 
механізмі управління займає побудована система інформаційного за-
хисту, яка представляє собою багаторівневий комплекс, що складаєть-
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ся із локальних центрів інформаційного захисту, об’єднаних в єдину 
інформаційну систему, яка передбачає збір, формування, аналіз й уза-
гальнення інформаційних потоків для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень з урахуванням особливостей функціонування й 
взаємодії стейкхолдерів.  

Запропоновані нами етапи дозволяють впровадити й реалізувати 
організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами на 
будівельних підприємствах шляхом здійснення взаємозалежних 
управлінських дій на основі визначення центрів відповідальності й 
фінансово-економічного забезпечення. 
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