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THE RATINGS IN THE CONTROL SYSTEM OF BUSINESS REPUTATION OF THE ENTERPRISE
У статті окреслено сучасний стан, чинники розвитку та проблеми функціонування рейтинго
вих агентств в Україні. Розкрито сутність понять "рейтинг", "рейтинг ділової репутації", "рей
тингова система", "рейтингова інфраструктура", "суб'єкти рейтингування", "об'єкти рейтингу
вання", "ринок рейтингових продуктів та послуг", "рейтинговий продукт", "рейтингова послу
га", "рейтингове середовище", "репутаційне середовище", "cистема управління діловою ре
путацією підприємств", "рейтингове управління". Досліджено рейтингову систему як елемент
репутаційного середовища підприємства. Наведено класифікацію рейтингів підприємств. Ви
значено принципи, функції та особливості рейтингів ділової репутації підприємств. Розкрито
переваги та недоліки репутаційних рейтингів підприємств. Досліджено основні функції та
принципи рейтингового управління діловою репутацією підприємства. Проаналізовано сис
тему управління діловою репутацією підприємства в розрізі її структурних елементів.
In article the current state, factors of development and a problem of functioning of rating agencies
in Ukraine are designated. The essence of the concepts "rating', "rating of business reputation",
"rating system", "rating infrastructure", "subjects of rating", "objects of rating", "market of rating
products and services", "rating product", "rating service", "rating environment", "reputation
environment", "system of management of business reputation of the enterprises", "rating
managements" is opened. It is investigated rating system as an element reputation environments of
the enterprise. Classification of ratings of the enterprises is given. The principles, functions and
features of ratings of business reputation of the enterprises are defined. It is opened advantages
and shortcomings of reputation ratings of the enterprises. The main functions and the principles of
rating management of business reputation of the enterprise are investigated. The control system of
business reputation of the enterprise in a section of its structural elements is analysed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах зростання вимог до якості та ефективності
управління діловою репутацією підприємства все
більшої актуальності і значущості набувають рейтингові
інструменти впливу, зокрема рейтинги ділової репутації,

розробниками яких здебільшого є рейтингові агентства.
Попри те, що діяльність рейтингових агентств супровод0
жується значними ризиками, потребує кваліфікованих
кадрів і PR ресурсів, потужних фінансових витрат та
інвестицій у розвиток, вимагає чіткого дотримання ме0
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тодик та процедур у країнах з розвиненою ринковою
економікою цей вид бізнесу набуває активного розвит0
ку, а попит на рейтингові продукти зростає. У світі за0
реєстровано більше ста рейтингових агентств (РА) [1],
у тому числі вже нині три основних міжнародних агент0
ства0монополісти представлені в Україні (Moody's, Fitch
Ratings и Standard & Poor's). Між тим, кількість вітчиз0
няних агентств, що проводять рейтингові оцінки ком0
паній, є порівняно незначною ("Рейтингове агентство
"ІВІ — Рейтинг", "Рюрік", "Рейтингове агентство "Екс0
перт — Рейтинг", "Кредит0Рейтинг", "Українське кре0
дитно0рейтингове агентство", "РА "Стандарт Рейтинг"
[2]). Однак серед них агентств, загальновизнаних міжна0
родною спільнотою, взагалі немає.
Одним з найбільш відомих рейтингів є World's Most
Admired Companies, який розраховується раз в рік
Міжнародним Інститутом Репутації та публікується жур0
налом Fortuneі World's Most Reputable Companies
(Forbes). В Україні вже більше десяти років журнал
"Компаньйон" спільно з компанією UMP проводить які0
сне дослідження, що базується на експертних оцінках
топ0менеджерів компаній великого та середнього бізне0
су під назвою "10 Компаній, що надихають" [12]. З 2008
р. компанія Reputation Capital, застосовуючи методику
Rep Trak™ [11], оголошує результати спеціалізованого
дослідження рівня репутації найбільших українських
компаній, а саме: "Найшановніші компанії України" (The
Ukraine's Most Reputable Companies). Галузеві рейтин0
ги репутації підприємницьких структур активного роз0
витку набули переважно у банківському та страховому
секторах національної економіки.
Проте в контексті останніх подій (вхід України у
СОТ, підписання угоди про асоціацію з ЄС, імплемента0
ція рекомендацій Базельського комітету з питань нагля0
ду, посилення процесів глобалізації економіки тощо)
проблема створення і розвитку рейтингових агентств в
Україні актуалізувалася і це обумовлено низкою при0
чин.
По0перше, при виході підприємств на фондові біржі
(IPO), а також участі у міжнародних тендерах та кон0
курсах все частіше враховується наявність високого або
принаймні допустимого рівня рейтингової оцінки, тоб0
то рейтинг є важливим індикатором доступу підприєм0
ства на міжнародні ринки капіталу.
По0друге, результат рейтингового оцінювання є од0
ним із критеріїв ризик0менеджменту підприємницької
структури, який враховується інвесторами, банками0
кредиторами, міжнародними компаніями, інститутами
спільного інвестування тощо як передумова благополуч0
ної співпраці.
По0третє, рейтингування підприємства є взаємо0
вигідним процесом для декількох сторін, зокрема:
рейтингове агентство одержує прибуток, оскільки це
платна послуга; підприємству присвоюється відпові0
дний рівень рейтингу, який як елемент підвищення не0
цінової конкуренції підприємства дає йому додаткові
можливості та переваги на ринку, а з іншого боку, де0
тальне вивчення рейтингового звіту є підставою для
внесення коректив у процес управління та усунення
слабких сторін підприємницької діяльності; стейкхол0
дери отримують можливість обирати підприємства з
вищим рівнем ділової репутації, тим самим мінімізу0
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ючи власні ризики у процесі побудови економічних
стосунків.
По0четверте, рейтинги є потужним інструментом
оцінювання ризиків підприємницької діяльності та еле0
ментом зовнішніх комунікацій, що використовується з
метою розвитку клієнтських відносин, покращення по0
зицій на ринку, підвищення іміджу підприємства, підси0
лення бренду та оптимізації загалом ділової репутації
підприємства.
Проте сьогодні в Україні розвиток рейтингової ді0
яльності гальмує низка проблем, зокрема:
— непрозорість та методологічні недоліки процесу
складання рейтингів;
— відсутність єдиної методики проведення рейтин0
гування та неспівставність шкали оцінювання резуль0
татів рейтингу різними агентствами;
— недосконалість нормативно0правового забезпе0
чення рейтингової діяльності, зокрема відсутність юри0
дичної відповідальності рейтингових агентств за якість
проведеного ними оцінювання;
— низький рівень ділової репутації та довіри до рей0
тингових агентств;
— відсутність ефективного механізму державного
регулювання рейтингової діяльності;
— наявність недобросовісної конкуренції на ринку
рейтингових продуктів та послуг;
— відсутність розроблених державних та внутрішніх
механізмів мотивації для підприємств, що планують
одержати рейтингову оцінку;
— слабкий рівень розвитку рейтингової інфраструк0
тури тощо.
З огляду на вищесказане, в умовах сучасного роз0
витку підприємницьких структур, вважаємо актуальним
дослідження рейтингів як важливого напряму підвищен0
ня ефективності управління діловою репутацією під0
приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сутність рейтингів та особливості рейтингового уп0
равління досліджено у працях таких вітчизняних та іно0
земних вчених, як: Богатов О., Букша К., Дуканич Л.,
Залєтов О., Конигін А., Логвиненко Ю., Лубчук І., Ли0
сенко Ю., Ляшенко В., Незнамова А., Новиченокова Л.,
Нусінова О., Панухник Я., Петренко В., Пластун О., Ско0
белев В., Цибульська Н. та інші. Проте на сьогодні за0
лишається дискусійним трактування поняття "рейтинг
ділової репутації", не визначено місце та роль репута0
ційних рейтингів у загальній системі рейтингів, не роз0
крито взаємозв'язок рейтингів з діловою репутацію під0
приємств. При цьому потребують подальшого дослі0
дження інструменти та механізми підвищення ефектив0
ності рейтингового управління діловою репутацією
підприємств з врахування передового світового досві0
ду.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розвиток теоретичних основ дослід0
ження сутності рейтингів ділової репутації підприємств,
а також визначення місця та ролі репутаційних рейтингів
у системі управління діловою репутацією підприємства.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015
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Таблиця 1. Класифікація рейтингів підприємств
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ
ɡɚ ɲɢɪɨɬɨɸ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ
ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ȼɢɞ ɪɟɣɬɢɧɝɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɨɛɥɚɫɧɿ, ɝɚɥɭɡɟɜɿ
ɧɨɦɟɪɧɿ, ɛɚɥɶɧɿ, ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿ, ɿɧɞɟɤɫɧɿ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ, ɫɬɪɚɯɨɜɿ, ɤɪɟɞɢɬɧɿ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ
ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧ.
ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɡɚɤɪɢɬɿ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ, ɡɦɿɲɚɧɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ

Джерело: [15, с. 88].

Для досягнення поставленої у статті мети необхідно роз0
в'язати такі завдання: окреслити сучасний стан, чинни0
ки розвитку та проблеми функціонування рейтингових
агентств в Україні; розкрити теоретичні аспекти дослід0
ження сутності рейтингів ділової репутації підприємств;
дослідити рейтингову систему як елемент репутаційно0
го середовища підприємства; проаналізувати систему
управління діловою репутацією підприємства в розрізі
її структурних елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розкриємо сутність поняття "рейтинг ділової репу0
тації" як окремого різновиду рейтингів, та його місця у
рейтинговій системі. Для цього розглянемо наявні у на0
уковій літературі визначення поняття "рейтинг".
Термін "рейтинг" походить від англійського слова
"rating", що у перекладі означає "оцінка", "оцінюван0
ня", "віднесення до розряду, категорії" [3, с. 771].
До вікіпедичних визначень поняття "рейтинг" на0
лежать такі [6]: 1) це числовий або порядковий показ0
ник успішності або популярності, який відображає важ0
ливість або вплив певного об'єкта або явища; 2) віднос0
ний показник надійності ділового партнера, банку,
страхової компанії тощо. Якщо рейтинг визначати як
показник надійності, наприклад, ділового партнера, то
можемо стверджувати про близькість цього поняття до
поняття "ділова репутація", оскільки надійність діло0
вого партнера реалізується шляхом дотримання су0
б'єктом своїх зобов'язань перед контрагентам, а це
вже є елементом формування ділової репутації.
На думку В. Ляшенка, рейтинг — це "оцінка позиції
об'єкту, що аналізується за шкалою показників. Він
дозволяє встановити на відповідну дату положення
учасників фондового ринку, виявити їх місце серед
інших учасників у відповідності з наступними ознака0
ми: фінансовий стан, стійкість, активність, ринкова
позиція. Отже, рейтинг — це орієнтир для учасників
ринку, на основі якого обирається стратегія поведін0
ки" [4, с. 22]. У цьому визначенні автор розглядає рей0
тинг як оцінку чи орієнтир та наголошує на необхід0
ності використання алгоритму інтерпретації показників
розрахунку рівня рейтингу, його шкали. Однак важли0
во акцентувати увагу на тому, що кінцевий результат
рейтингування повинен мати чітку і зрозумілу шкалу
для аналізу встановленого рейтингового рівня.
Залєтов О. вважає, що "поняття рейтинг (з англ.
"to ratе" — "оцінювати, визначати клас") означає
кількісну або якісну оцінку рівня визнання або авто0
ритету; показник кредитоспроможності позичальника,
тобто за допомогою рейтингу в стислій формі надаєть0

ся вичерпна інформація про його надійність" [5, с. 44].
На нашу думку, рейтинг повинен включати не лише
кількісну, або якісну оцінку діяльності підприємства, а
комплексно охоплювати підприємницьку діяльність
суб'єкта, використовуючи для рейтингування як
кількісне, так і якісне оцінювання показників.
Згідно, визначення І. Тиркала, рейтинг — "це про0
цес кількісного вимірювання чи оцінки, що дають змо0
гу порівняти певну виміряну кількість чи вартість з кри0
терієм чи стандартом певного класу, розряду або ран0
гу" [8, с. 171]. Ми в деякій мірі погоджуємося з визна0
ченням І. Тиркала та вважаємо, що рейтинг передба0
чає складний багатоетапний процес розрахунку з чітко
вираженою кінцевою ознакою порівнюваності.
М. Парасій0Вергуненко ствержує, що рейтинг бан0
ку — це "метод порівняльної оцінки діяльності кількох
банків" [9, с. 198]. У свою чергу І. Лютий та О. Юрчук
пропонують розглядати рейтинг банку як "певні комп0
лексні характеристики однорідних елементів економі0
чної системи (банків), які розраховуються на основі
вибраних показників і відповідно до прийнятої мето0
дики та відображають місце (рейтинг) кожного з еле0
ментів щодо інших елементів цієї системи" [10, с. 42].
Ми підтримуємо позицію авторів, оскільки для групи
однорідних економічних суб'єктів можна обрати
чіткішу методику розрахунку рейтингу, яка буде вра0
ховувати усі особливості функціонування обраних для
рейтингування елементів економічної системи, що в
результаті дасть можливість одержати рейтинг з
більшим рівнем об'єктивності.
Наведені вище визначення засвідчують, що на сьо0
годні не існує єдиного трактування поняття "рейтинг".
Це поняття у науковій літературі тлумачать як метод,
показник, індикатор, процес, характеристику, проте
більшість дефініцій зводиться до оцінки.
На нашу думку, рейтинг ділової репутації підприє0
мства — це результат оцінювання кількісних та якіс0
них характеристик ділової репутації підприємства, що
здійснюється суб'єктами рейтингування у відповідності
з обраною рейтинговою методикою з метою визначен0
ня позиції певного підприємства щодо інших суб'єктів
господарювання. Тобто ми наголошуємо на тому, що
рейтинг ділової репутації є вже кінцевим результатом
рейтингування підприємства. У випадку якщо суб'єктом
рейтингування виступає уповноважений інститут (РА),
то рейтингування доцільно розглядати як процес виз0
начення рейтингу ділової репутації, що починається від
моменту звернення підприємства до суб'єкта рейтин0
гування до присвоєння відповідного рівня рейтингу
ділової репутації, його моніторингу, оновлення чи
відкликання. Проте суб'єктами рейтингування нерідко

37

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
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Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɢɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ

Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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1. ɉɚɪɬɧɟɪɿɜ
2. ȱɧɜɟɫɬɨɪɿɜ

Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

3. Ʉɥɿɽɧɬɿɜ
4. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
5. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
6. ȱɧɲɢɯ
ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ

ɩɪɢɧɰɢɩɢ

ɮɭɧɤɰɿʀ
Ⱦɿɥɨɜɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Ƚɭɞɜɿɥ

ɋɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɢ:
1. ɉɚɪɬɧɟɪɢ
2. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ
3. ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ
4. Ʉɥɿɽɧɬɢ
5. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
6. ɁɆȱ
7. Ɉɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ
9. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ
10. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ
11. ɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ
12. ȱɧɲɿ

Ɋɟɩɭɬɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
Рис. 1. Рейтингова система як елемент репутаційного середовища підприємства
Розробка автора.

виступають також особи чи організації, які проводять
рейтингування не на договірній основі. Зокрема до ка0
тегорії таких суб'єктів рейтингування можемо включи0
ти рейтинги ділової репутації (незалежні чи "під замов0
лення"), що розраховані та опубліковані вітчизняними
чи іноземними соціологами, маркетологами, журналі0
стами, групами експертів, впливовими політиками, еко0
номістами, державними діячами, конкурентами, діло0
вими виданнями тощо.
Рейтинги ділової репутації підприємств нероздільно
пов'язані з іншими видами рейтингів. Наведені у таблиці
1 рейтинги підприємств, зокрема, банківські, страхові,
кредитні, інвестиційні рейтинги не можна вважати репу0
таційними, проте кожен з цих рейтингів має безпосе0
редній вплив не тільки на ділову репутацію підприємства,
а й на місце підприємства у репутаційному рейтингу.
Панухник Я., аналізуючи різноманітні рейтинги,
зазначає, що "всі вони тією чи іншою мірою характе0
ризують ділову репутацію компанії або визначають
критерії, які на неї впливають" [15, с. 88]. У зв'язку з
цим, ми вважаємо, що доцільно розглядати рейтинг
ділової репутації підприємства як складовий елемент
рейтингової системи. Водночас рейтингова система є
вагомим елементом репутаційного середовища підпри0
ємства.
На нашу думку, рейтингова система — це су0
купність суб'єктів, об'єктів рейтингування, рейтингової
інфраструктури та ринку рейтингових продуктів і по0
слуг, що взаємодіють між собою у рейтинговому се0
редовищі з метою здійснення рейтингової діяльності
(рис. 1).
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Суб'єкти рейтингування — це рейтингові агентства,
держава через уповноважені нею органи, окремі орга0
нізації, особи чи групи осіб, які є розробниками рей0
тингових продуктів та послуг на договірній або не на
договірній основі. Об'єктом рейтингування є підприє0
мницька діяльність.
Під рейтинговою інфраструктурою ми розуміємо
сукупність елементів, що формують інформаційне, ме0
тодичне, наукове, кадрове та законодавче забезпечен0
ня ефективного функціонування суб'єктів рейтингуван0
ня.
У свою чергу, ринок рейтингових продуктів та по0
слуг, на нашу думку, це сукупність економічних відно0
син, що виникають у процесі формування попиту і про0
позиції на рейтингові продукти та послуги. Рейтингова
послуга — це процес визначення (моніторингу, онов0
лення, відкликання) рейтингу об'єкта рейтингування.
Рейтинговий продукт — це безпосередньо рейтинго0
вий звіт.
Поняття "рейтингове середовище" доцільно розг0
лядати як сукупність відносин, що виникають у процесі
взаємодії підприємства з суб'єктами рейтингування та
інститутами рейтингової інфраструктури на ринку рей0
тингових продуктів та послуг.
На нашу думку, рейтингова діяльність передбачає
збір, аналіз і систематизую інформації про об'єкт рей0
тингування з метою підготовки, присвоєння, моніто0
рингу, оновлення чи відкликання відповідного рівня
рейтингу.
Проаналізувавши рисунок 1 зробимо висновок, що
чим вищий рейтинг підприємства встановлює суб'єкт
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рейтингування (зокрема, РА), тим вищий, відповідно,
рівень ділової репутації підприємства. Тобто зростає
цінність підприємства для різних груп стейкхолдерів і
водночас підвищується його ринкова вартість (гудвіл).
Проте існує і зворотній зв'язок, складові елементи
ділової репутації є важливими критеріями оцінювання
рівня рейтингу підприємства. Тобто позитивна ділова
репутація підприємства дає можливість присвоїти йому
високий рівень рейтингу, а це у свою чергу знову ж
підвищує рівень ділової репутації та покращує місце
підприємницької структури у репутаційному рейтингу.
Отже, можна стверджувати про прямий зв'язок між
рейтингом підприємства (у т. ч. рейтингом ділової ре0
путації) і рівнем його ділової репутації.
До основних принципів рейтингів ділової репутації
підприємств належать:
— комплексність — проведення загального і ба0
гатоаспектного аналізу ділової репутації підприєм0
ства;
— об'єктивність — чітке дотримання методики рей0
тингування (показників, процедур, шкали вимірюван0
ня);
— прозорість — відображення правдивого стану
підприємницької діяльності;
— публічність — використання відкритих джерел
інформації щодо діяльності підприємства та поширен0
ня даних про рейтинг (за згодою клієнта);
— надійність — високий рівень ділової репутації
рейтингового агентства, що свідчить про можливість
довіри з боку громадськості до результатів рейтингу0
вання;
— вимірюваність — використання якісних та кіль0
кісних показників підприємницької діяльності у процесі
розрахунку рівня рейтингу;
— порівнюваність — можливість порівняти резуль0
тати рейтингування обраного економічного суб'єкта з
еталонним значенням чи рейтингами інших елементів
економічної системи.
На нашу думку, рейтинги ділової репутації під0
приємств виконують такі функції:
— аналітичну (слугують інформаційною базою для
аналізу ділової репутації підприємств та національної
економіки загалом);
— конструктивну (забезпечують можливість по0
рівняння та оцінювання ділової репутації підприємств
шляхом подолання асиметрії інформації між підприє0
мством та іншими стейкходерами з метою спрощення
процедури прийняття рішень);
— контрольну (надають можливість органам дер0
жавної і місцевої влади та управління посилити конт0
роль за підприємствами з низьким рівнем ділової ре0
путації та підвищити підприємницьку дисципліну);
— комунікаційну (є інструментом поширення
інформації про рівень ділової репутації серед зацікав0
лених осіб);
— координаційну (сприяють інформаційному за0
безпеченню ризик0менеджменту з метою підвищення
ефективності діяльності підприємства).
Отже, функціональними особливостями рейтинго0
вих оцінок ділової репутації підприємства є [13, с. 84]:
цільове формування рейтингу; виділення і врахування
сукупності критеріїв та чинників; формування рейтин0

гу як комплексного (агрегованого) оцінювання, що
розраховується на основі сукупності критеріїв та чин0
ників; експертний характер оцінювання початкових
складових рейтингу; наявність чіткої процедури роз0
рахунку рейтингу.
Надання рейтингових послуг та, як наслідок, при0
своєння певного рівня рейтингу ділової репутації для
підприємства має низку переваг: розширення досту0
пу підприємства до міжнародних ринків капіталу
(можливість котирування акцій на фондових біржах,
залучення інвестиційних коштів, одержання кредитів
з нижчим рівнем процентної ставки тощо); підвищен0
ня цінності суб'єкта підприємництва та збільшення до0
віри до підприємства з боку зацікавлених осіб; зрос0
тання ділової репутації підприємства перед клієнта0
ми, працівниками, конкурентами, акціонерами, інве0
сторами вітчизняними та іноземними партнерами,
контролюючими органами тощо; удосконалення ри0
зик0менеджменту підприємства внаслідок врахуван0
ням результатів рейтингу; посилення конкурентних
переваг підприємства на ринку (наприклад, додаткові
переваги надаються підприємству при участі у дер0
жавних та комерційних тендерах); формування інфор0
маційної бази підприємства для проведення конкурен0
тного аналізу.
До недоліків репутаційних рейтингів підприємств
належить: надання неправдивої чи неповної інформації
для визначення рейтингу підприємства; допущення по0
хибок при визначенні якісних та кількісних показників
діяльності підприємства; суб'єктивність, низький рівень
професіоналізму аналітиків, які проводять рейтингу0
вання; неадекватність рейтингів (можливість впливу на
результати рейтингування третіх осіб, зокрема конку0
рентів); значна вартість рейтингових послуг; тривалість
процесу визначення рівня рейтингу та, як наслідок, не0
вчасність оприлюднення результатів рейтингування;
одержання рейтингу від рейтингового агентства з низь0
ким рівнем ділової репутації.
З позиції використання рейтингу з метою впливу
на рівень ділової репутації підприємства, рейтинг доц0
ільно розглядати як технологію підвищення ділової ре0
путації. З іншого боку, репутаційний рейтинг є також
вагомим інструментом рейтингового управління
підприємством. На думку О.І. Богатова, Ю.Г., Лисенка
та В.Л. Петренка рейтингове управління — це "метод
управління, котрий грунтується на рейтинговій оцінці
в процесі аналізу, контролю, обліку, прогнозування та
регулювання діяльності економічної системи. Відпо0
відно рейтинг, будучи втіленням управлінської функції
аналізування та грунтуючись на принципі відповідності
діяльності економічної системи великій сукупності
різноспрямованих критеріїв, є максимально укрупне0
ним результатом багатофакторного економічного ана0
лізу" [16, с. 42]. Ми не погоджуємось із трактуванням
рейтингового управління як методу управління, а рей0
тингу як управлінської функції та вважаємо, що рей0
тингове управління підприємств доцільно розглядати
як сукупність заходів впливу на діяльність підприєм0
ства з використанням рейтингу як інструмента реалі0
зації основних функцій управління — аналізу, плану0
вання, організації, мотивації, прогнозування та конт0
ролю.
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

Ɇɟɬɨɞɢ
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

Ɏɭɧɤɰɿʀ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

Рис. 2. Система управління діловою репутацією підприємств (СУДРП)
Джерело: [19, c. 39].

Отже, за нашим підходом, основними функціями
рейтингового управління діловою репутацією підприє0
мства є:
— аналіз (рейтинги використовуються для дослід0
ження основних кількісних та якісних показників діяль0
ності підприємства та є джерелом інформації для прий0
няття рішень щодо поточної чи перспективної підприє0
мницької діяльності);
— планування (присвоєння рейтингу є складовим
елементом стратегічних заходів підприємства розроб0
лених на певний період часу);
— організація (рейтингування здійснюється шля0
хом використання власних ресурсів підприємства
(внутрішнє) або через залучення рейтингових агентств
(зовнішнє));
— мотивація (основним стимулом використання
рейтингів у процесі управління є одержання додатко0
вих переваг та можливостей на ринку);
— прогнозування (використання економіко0мате0
матичного моделювання, зокрема кореляційно0регре0
сійного аналізу для визначення рівня рейтингу підприє0
мства у майбутньому);
— контроль (чітке дотримання методики розрахун0
ку рейтингу).
Рейтингове управління входить до системи управ0
ління діловою репутацією підприємства як її складо0
вий елемент, точніше як метод управління. Система уп0
равління діловою репутацією підприємства — це су0
купність елементів, що перебувають у постійному взає0
мозв'язку та беруть участь в управлінні діловою репу0
тацією підприємства. Система управління діловою ре0
путацією підприємства включає об'єкти управління,
суб'єкти управління, механізм управління, функції уп0
равління, організацію управління, цілі і принципи уп0
равління, методи управління (рис. 2).
Об'єкти управління діловою репутацією підпри0
ємств (ОУДРП) можна розглядати за різними підхода0
ми в залежності від трактування поняття "ділова репу0
тація підприємства". ОУДРП, за першим підходом, —
це групи стейклохлдерів, які формують думку про
діяльність підприємства; за другим підходом — це
складові елементи ділової репутації підприємства, на
які спрямований керуючий вплив суб'єктів управління.
Суб'єкти управління діловою репутацією підприє0
мства (суб'єкти УДРП) — це особи чи інститути, що ух0
валюють управлінські рішення, здійснюють органі0
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заційні заходи, контролюють процес управління та
відповідають за ефективність управління діловою ре0
путацією. До суб'єктів УДРП належать: керівники, зас0
новники, акціонери підприємства, топ0менеджери, дер0
жавні органи, консалтингові компанії, інтернет0ком0
панії (управління репутацією в інтернеті — SERM), рей0
тингові агентства.
Механізм управління діловою репутацією під0
приємств (МУДРП) — це сукупність форм, методів та
інструментів, що використовуються у підприємницькій
діяльності для утримання чи підвищення рівня діло0
вої репутації. МУДРП є найбільш динамічною скла0
довою системи управління діловою репутацією, оск0
ільки підлягає постійній модифікації під впливом дії
економічних, соціальних, нормативно0правових та
інших чинників репутаційного середовища підприєм0
ства.
Репутаційне середовище підприємства — це су0
купність умов, чинників та взаємозв'язків підприємства
з усіма стейкхолдерами, які впливають на формуван0
ня ділової репутації в процесі підприємницької діяль0
ності і можуть приносити додаткову цінність для
підприємства та зацікавлених осіб. Репутаційне сере0
довище впливає на ефективність функціонування
СУДРП. Чим менше "збурень" у репутаційному сере0
довищі підприємства, тим стабільніше працює МУДРП,
а отже, і СУДРП.
До цілей управління діловою репутацією підприє0
мства належить, як правило, покращення окремих
складових елементів ділової репутації (професійний
авторитет, престиж, статус, нематеріальні активи, па0
тенти, гудвіл, торговельні марки, ноу0хау, бренд,
торговельна марка, корпоративний стиль, корпора0
тивні стандарти, соціальна відповідальність бізнесу,
благочинність, соціальна звітність, меценатство,
рейтингові оцінювання, кредитні історії, портфоліо
проектів, ділові зв'язки, управлінські навики тощо),
що досягається шляхом реалізації таких цілей як:
вихід на нові ринки збуту, співпраця з компаніями з
високим рівнем ділової репутації, збільшення асор0
тиментного ряду та покращення якості продукції,
стимулювання збуту, соціально відповідальний стиль
ведення бізнесу, інноваційність підприємницької
діяльності, підвищення рівня корпоративного управ0
ління, присвоєння високого рівня рейтингу, ефектив0
на реклама тощо.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Управління діловою репутацією підприємства
(УДРП) доцільно здійснювати на основі таких прин0
ципів [розроблено автором на основі джерела 19, c.
45—46]:
— цілеспрямованість — чітке визначення цілей уп0
равління діловою репутацією;
— соціальна орієнтація — важливими напрямами
УДРП повинно бути покращення соціальної відпові0
дальності бізнесу та корпоративної культури підприє0
мства;
— послідовність — дотримання у строгій послідов0
ності усіх етапів процесу УДРП;
— системність — дослідження СУДРП як єдиного
цілого, де усі елементи перебувають у тісній взаємодії
та взаємозв'язку;
— принцип узгодженості — відповідність цілей,
способів та результатів УДРП одне одному і загаль0
ним цілям функціонування підприємства;
— динамічність — вчасне коригування МУДРП на
зміни у репутаційному середовищі підприємства;
— єдність теорії і практики — відповідність теоре0
тичного інструментарію СУДРП практичним потребам
підприємницької діяльності;
— розподіл управлінських функцій — закріплен0
ня за відповідальними особами певних функцій управ0
ління діловою репутацією;
— поєднання матеріальних і моральних стимулів
— розроблення матеріальних та моральних заохочень
підвищення ефективності управління діловою репута0
цією як на рівні керівників підприємств, так і на рівні
держави;
— безперервність і надійність — УДРП повинно
проводитись безперервно та з мінімальними репутац0
ійними ризиками;
— функціональної повноти — наявність усіх необ0
хідних елементів СУДРП в потрібних пропорціях;
— функціональності — пристосованість структу0
ри СУДРП до основних цілей її функціонування, а не
навпаки.
Важливе місце у СУДРП займають функції управ0
ління. Виділимо загальні (стратегічний маркетинг,
аналіз, планування, регулювання, стимулювання,
контроль, прогнозування) та спеціальні функції (уп0
равління репутаційними ризиками, управління репу0
таційним середовищем). За допомогою методів
УДРП реалізовуються вище наведені функції управ0
ління. У відповідності до способу впливу на елемен0
ти СУДРП виокремимо адміністративні та економічні
методи. Адміністративні методи УДРП — це спосо0
би за допом огою яких керівники та акціонери
підприємства впливають на відповідалиних за про0
цес управління діловою репутацією осіб. До таких
методів належать: "накази, розпорядження, норма0
тиви, інструкції, положення, правила, постанови, які
організаційно регламентують діяльность підлеглих
осіб і є обов'язковими до виконання" [19, c. 55]. Еко0
номічні методи використовуються з метою підвищен0
ня ефективності механізму управління діловою ре0
путацією шляхом непрямого впливу на СУДРП через
економічні інструменти (дотації, заохочення, суб0
сидії, прибуток, процентна ставка, податкові пільги
тощо).

ВИСНОВКИ
Отже, існує тісний зв'язок між рівнем ділової ре0
путації підприємства, його рейтингом, ринковою варт0
істю та цінністю для стейкхолдерів. Рейтинги займа0
ють важливе місце у системі рейтингового управління
підприємства, оскільки є інструментом реалізацій та0
ких функцій управління як аналіз, організація, моти0
вація, планування, прогнозування та контроль. На0
явність репутаційного рейтингу у підприємства свідчить
про прозорість і відкритість його діяльності та забез0
печує додаткові можливості на ринку. Попри те, що на
сьогодні вітчизняна рейтингова система перебуває на
стадії розвитку, підприємницькі структури все частіше
звертаються за послугами рейтингових агентств з ме0
тою складання рейтингу та його моніторингу, що
свідчить про перспективи розвитку рейтингу як інстру0
мента системи управління діловою репутацією
підприємств. Розглянуті вище складові елементи сис0
теми управління діловою репутацією підприємств є
своєрідним науково0категоріальним апаратом для по0
дальшого дослідження особливостей, закономірнос0
тей та перспективних напрямів розвитку репутаційно0
го менеджменту в Україні.
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