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Важливим напрямком розвитку стратегічного менеджменту став 

стейкголдерський підхід. Його концепція, власне стейкголдер-аналіз і 

стейкголдер-менеджмент стали звичними в управлінні бізнес-організаціями. 

Відбувається активне проникнення ідей та інструментів стейкголдерського 

підходу в інші сфери суспільного життя. Передусім туди, де діяльність 

організації стосується заінтересованих осіб чи їх груп. Разом з тим, в рамках 

цього розділу менеджменту залишаються окремі методологічні прогалини, що 

обмежує можливості його практичного використання. 

Засадотвірними положеннями стейголдер-аналізу є теорія заінтересованих 

сторін, виникнення якої пов’язане з публікацією в 1984 році монографії Р. Е. 
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Фрімана «Стратегічне управління: роль заінтересованих сторін» [1]. В ній 

вперше було введене поняття «staqeholder» і висунута наукова гіпотеза про 

природу фірми та її оточення як набору заінтересованих в діяльності фірми 

сторін, інтереси яких менеджменту слід приймати до уваги й задовольняти. 

Завдяки привабливості своєї концептуальної ідеї стейкхолдерський підхід 

здобув популярності, йому присвячена  велика кількість наукових статей і 

практично орієнтованих публікацій. Разом з тим, через відносну методичну 

простоту інструментів стейкголдер-аналізу виникає чимало практичних 

проблем. Особливе місце з-поміж них займає неузгодженість термінів, що 

нерідко призводить до методологічних некоректностей.  

Зауважимо, що в україномовній, як і в російськомовній  науковій літературі 

найчастіше вживається поняття «стейкголдер» як англоцизм, тому що в 

буквальному перекладі («staqeholder – з англ. «держатель інтересу») виходить 

багатослівний термін, яким користуватись доволі незручно. Впродовж 

проведення багатьох наукових розвідок прихильників теорії заінтересованих 

сторін в термінологічний обіг було введено чимало додаткових понять: 

«зацікавлені сторони», «заінтересовані сторони», «групи заінтересованих осіб», 

«впливові групи» тощо, проте не всі вони є синонімами і мають різне сутнісне 

навантаження. Не вдаючись до детального онтологічного аналізу цієї області 

знань, вважаємо доцільним звернути особливу увагу на доволі важливу, на наш 

погляд, термінологічну особливість вживання «стейкхолдер» в широкому та 

вузькому розумінні цього слова. Широке трактування було введене Р. Е. 

Фріманом, і  воно включало практично усіх, хто стикається з фірмою: «всяка 

група або індивід, які можуть вплинути або на яких впливає досягнення цілей 

організації»[1, р. 46]. Вузьке трактування властиве визначенням послідовників 

Фрімана [2, р. 106; 3, р.5], які включали до складу стейкголдерів лише тих, з 

якими фірмі найчастіше доводилося стикатись. Таким чином, широке 

трактування дозволяє використовувати зазначений термін в усіляких 

контекстах, в той же час вузьке – накладає певні обмеження. Якщо завважити, 

що в теорії заінтересованих сторін в якості одиниці аналізу зазвичай виступає 
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конкретне управлінське рішення (наприклад, проєкт), то стейкхолдерами варто 

вважати тих індивідів чи їхні групи, котрі безпосередньо пов’язані з ним 

(вузьке трактування). Якщо маємо справу з перманентним процесом діяльності 

фірми і його результатами, то радше використовувати ширше трактування, 

визначивши контекст або додавши термінологію, яка має спеціальне 

призначення.  

Отже, подальший розвиток тезаурусу галузі знань про стейкголдерів дозволить 

уникнути некоректностей в методології вивчення їхньої поведінки, 

систематизації їхніх інтересів та не сковуватиме стратегічне бачення 

організації. 
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