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оцінка ділової репутації та заходи щодо формування та реалізації стратегії
управління нею.
Аналіз
підприємств

зовнішнього

й

водопостачання

внутрішнього
та

середовища

водовідведення

дає

функціонування

змогу

виокремити,

класифікувати та систематизувати важливі для взаємодії групи зацікавлених осіб.
Це дозволить підвищити якість та доцільність управлінських рішень, пов’язаних
із вибором пріоритетних напрямів діяльності.
3.3. Побудова репутаційних радарів для підприємств водопостачання та
водовіведення за групами зацікавлених осіб.
Після визначення пріоритетних на певному етапі діяльності стейкхолдерів
підприємств водопостачання та водовідведення необхідно здійснити оцінку рівня
ділової репутації.
Систематизувавши чинні підходи до оцінки рівня ділової репутації
підприємства [118, 126, 132], для оцінки рівня взаємодії кожної групи
зацікавлених осіб з підприємствами водопостачання та водовідведення було
обрано метод таксономічного аналізу. Зазначений метод здобув широкого
використання для обробки багатовимірних статистичних даних, їх систематизації
та обробки з метою виявлення характеру й структури взаємозв’язків між
компонентами досліджуваного явища [126]. Перевагами вищеназваного методу є
можливість роботи з значним масивом даних, можливість стандартизації даних,
простота застосування [5, 13, 99].
Процес побудови таксономічного показника рівня взаємодії групи
стейкхолдерів із підприємствами водопостачання та водовідведення проводиться
у кілька етапів (рис. 3.3).
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Ідентифікація кількісних показників, що характеризують взаємодію кожної
групи з підприємствами водопостачання та водовідведенння
Стандартизація вихідних даних

Диференціація ознак матриці спостереження (розподіл змінних на
стимулятори та дестимулятори)

Розрахунок величини нормування (еталонного значення) показника

Розрахунок інтегрованих показників рівня взаємодії

Інтерпретація отриманих результатів

Рис. 3.3. Процес побудови таксономічного показника рівня взаємодії
(розроблено автором)
На першому етапі визначення інтегрованих показників рівня взаємодії були
виявлені його складові елементи. Аналіз діяльності підприємств водопостачання
та водовідведення з позиції взаємодії із зацікавленими особами здійснюється за
допомогою групування основних показників, що характеризують взаємодію з
кожною групою. У результаті дослідження встановлено, що показник рівня
ділової репутації, ураховуючи взаємодію підприємств водопостачання та
водовідведення з кожною групою стейкхолдерів має складну структуру, що
містить кілька елементів.
Елементи показника рівня ділової репутації наведено на рисунку 3.4.
Наступним етапом є стандартизація обраних даних для приведення їх до
єдиної одиниці виміру.
Далі, залежно від характеру впливу на інтегрований показник рівня ділової
репутації (позитивний або негативний), усі змінні поділяються на стимулятори та
дестимулятори. На основі такого розділу змінних будується еталонне значення
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показника взаємодії: із змінних стимуляторів обирається максимальне значення, із
дестимуляторів – мінімальне.
Показник взаємодії із
споживачами,

Ісп.

- Середній тариф;
- Рівень сплати за послуги;
- Кількість зафіксованих аварій

- Коефіцієнт автономії;
Показник взаємодії з
органами місцевої влади,

Івл.

Показник взаємодії з
керівництвом,

Ікер.

- Відсоток відшкодування субсидій;
- Дебіторська заборгованість з фінансування
підприємств ВВ

- Частка витрат на заробітну плату
керівників в загальних витратах на
заробітну плату;
- Коефіцієнт обертання дебіторської
заборгованості;
- Коефіцієнт обертання кредиторської
заборгованості

Показник взаємодії із
інвесторами, кредиторами,
постачальниками

- Чистий грошовий потік;

Іінв.

- Коефіцієнт швидкої ліквідності

Показник взаємодії із
працівниками

Ірац.

- Результати діляьності;

- Рівень кредиторської заборгованості;
- питома вага простроченої кредиторської
заборгованості в загальній її сумі;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності

Показник взаємодії із
працівниками,

Іпр.

- Рівень середньої заробітної плати;
- коефіцієнт постійності кадрів;
- продуктивність праці

Рис. 3.4. Елементи показника рівня ділової репутації підприємств
водопостачання та водовідведення (розроблено автором)
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На наступному етапі розрахунку інтегрального показника рівня взаємодії
визначається

відстань

між

окремими

точками-одиницями

та

еталонним

значенням. Отримані результати є вихідними даними для розрахунку показника
рівня рівня взаємодії цільових груп із підприємствами водопостачання та
водовідведення. Для інтерпретації отриманих значень інтегрального показника
рівня ділової репутації використовуватиметься модифікований показник рівня
розвитку. Чим ближче до одиниці значення даного показника, тим вище є рівень
взаємодії даної групи стейкхолдерів з підприємством. Значення показника рівня
взаємодії варіюється від 0 до 1 [6]. Розрахунок інтегральних показників рівня
взаємодії наведено у таблицях додатків В-К. На основі даних фінансової
статистичної звітності обчислено показники рівня взаємодії підприємств
водопостачання та водовідведення у містах Харкові, Дніпрі, Києві, Львові,
Запоріжжі та Херсоні. Результати наведемо у таблиці.
Таблиця 3.2
Інтегровані показники рівня взаємодії підприємств водопостачання та
водовідведення із основними цільовими групами
Рік
1

Ісп.
2

2 014р.
2 015р.
2 016р.
2 017р.

0,98
0,91
0,50
0,18

2 014р.
2 015р.
2 016р.
2 017р.

0,98
0,46
0,30
0,41

2 014р.
2 015р.
2 016р.
2 017р.

0,97
0,80
0,31
0,29

2 014р.

0,57

Ікер.
Івл.
Іін.к
Іпр.
3
4
5
6
Харків
0,29
0,75
0,46
0,27
0,57
0,32
0,83
0,69
0,54
0,30
0,24
0,33
0,11
0,24
0,30
0,21
Дніпро
0,34
0,45
0,06
0,42
0,42
0,20
0,30
0,90
0,33
0,44
0,33
0,44
0,05
0,11
0,46
0,22
Київ
0,90
0,46
0,44
0,98
0,26
0,13
0,17
0,53
0,55
0,36
0,31
0,28
0,41
0,16
0,72
0,38
Львів
0,28
0,91
0,53
1,00
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Продовження табл. 3.2
1
2 015р.
2 016р.
2 017р.

2
0,57
0,33
0,10

2 014р.
2 015р.
2 016р.
2 017р.

0,57
0,57
0,33
0,10

2 014р.
2 015р.
2 016р.
2 017р.

0,97
0,59
0,43
0,24

3
0,15
0,55
0,22
Запоріжжя
0,39
0,39
0,33
0,25
Херсон
0,34
0,42
0,32
0,26

4
0,35
0,38
0,31

5
0,24
0,37
0,93

6
0,55
0,71
0,16

0,56
0,17
0,53
0,19

0,37
0,22
0,86
0,44

0,51
0,34
0,66
0,11

0,57
0,19
0,29
0,20

0,15
0,28
0,10
0,39

0,39
0,12
0,40
0,15

Далі, об’єднавши аналітичні дані, наведемо на графіку результати
дослідження коефіцієнтів рівня взаємодії (Рис. 3.5).
Значення інтегрованого показника рівня взаємодії використовується для
розробки та впровадження тієї стратегії управління діловою репутацією
підприємств водопостачання та водовідведення, що залежно від значення
показника, буде застосована.
Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що значення
показника рівня взаємодії підприємств із цільовими групами знаходиться в
діапазоні від 0,1 до 0,99, то це свідчить про необхідність залучення коштів для
розробки і впровадження стратегії взаємодії, натомість, якщо інтегральний
критерій дорівнює 0 або 1, то необхідно згортати обсяги фінансування та
ефективно використовувати налагоджені зв’язки з усіма групами зацікавлених
осіб.
Отже, значення інтегрального показника рівня взаємодії відображають
потенційні можливості діяльності підприємства за різними напрямами.
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1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Іпр.

Ісп.
1,00
Ікер.

0,50

Іпр.

Івл.

Іін.к

Івл.

Харків

Дніпро

Ісп.
1,00

0,50
Іпр.

Ікер.

Іін.к

Іін.к

Івл.

Івл.

Львів

Ісп.
1,00

Ікер.

Ісп.

0,50

Іпр.

Ікер.

2 014р.
2 015р.

0,00

2 016р.
Іін.к

Іін.к

Ікер.

0,00

Київ

Іпр.

Ісп.

0,50

Іпр.

0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Ікер.

0,00

Іін.к

1,00

Ісп.

Івл.

2 017р.

Івл.

Запоріжжя

Херсон

Де: Ісп. – рівень взаємодії споживачів з ПВВ; Іорг.вл. – рівень взаємодії органів місцевої
влади з ПВВ; Ікер. – рівень взаємодії керівництва з ПВВ; Іпр. – рівень взаємодії працівників
ПВВ; Іін.к – рівень взаємодії інвесторів та кредиторів.

Рис. 3.5. Значення показників рівня взаємодії підприємств водопостачання
та водовідведення із цільовими групами у містах України (розроблено автором)
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Наближення значення цього показника до 1 свідчить про найбільш
ефективну реалізації програм взаємодії, а також відображає потенційні
можливості розвитку.
Слід зазначити, що більшість показників рівня взаємодії мають середнє
значення, проте деякі з них сягають критично низьких значень. Так, на значення
показника взаємодії із споживачами через негативно впливає значна суму
кредиторської заборгованості за енергоносії та несвоєчасність платежів за
спожиту електроенергію. Низьке значення інтегрованого показника взаємодії із
споживачами свідчить про неефективність заходів щодо стягнення заборгованості
за надані послуги, яка обумовлена зростанням тарифів. Посередньою є і взаємодія
з органами місцевої влади, через неповне відшкодування субсидій та наявність
заборгованості з фінансування. У цьому напрямі необхідною є розробка
державних програм, які б ураховували як потреби населення, так і можливості
бюджетів з фінансування підприємств водопостачання та водовідведення. Рівень
взаємодії з інвесторами характеризується наявністю потенційної можливості для
залучення вітчизняних та іноземних інвесторів. Значення показника рівня
взаємодії із працівниками обумовлюється незначною плинністю кадрів, проте
невисоким рівнем заробітної плати, приростом заборгованості із заробітної плати
та значною трудомісткістю праці. За цим напрямом взаємодії необхідно
заохочувати працівників шляхом створення сприятливих умов для праці,
підвищення заробітної плати, кваліфікації кадрів для зростання ефективності
праці та зменшення її трудомісткості. Найвищим є значення показника рівня
взаємодії із керівництвом, що свідчить про достатній рівень професіоналізму в
управлінні підприємством в умовах обмеження фінансових ресурсів. Тому у
заходах щодо підвищення даного показника необхідне розроблення дій,
спрямованих на налагоджування взаємодії з іншими групами зацікавлених осіб
(органи місцевої влади, постачальники, споживачі, інвестори).
Наступним і заключним кроком у визначенні ділової репутації є розрахунок
репутаційних індексів підприємств ВКГ, що визначається наступним чином:
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ІДР.= і*Ісп.+ і*Ікер. + і*Іорг.вл. +і* Іін.к+і* Іпр,

(3.1)

де: ІДР. – рівень ділової репутації підприємств водопостачання та
водовідведення (репутаційний індекс);
Ісп. - рівень взаємодії споживачів з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
Іорг.вл. - рівень взаємодії органів місцевої влади з підприємствами
водопостачання та водовідведення;
Ікер. - рівень взаємодії керівництва з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
ІP - рівень взаємодії працівників з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
Іін.к - рівень взаємодії інвесторів та кредиторів з підприємствами
водопостачання та водовідведення;
Іпр. - рівень взаємодії працівників з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
і – вагомість взаємодії з цільовою групою для формування ділової репутації.
Результати розрахунку показників рівня ділової репутації (репутаційних
індексів) досліджуваних підприємств наведено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Репутаційні індекси підприємств водопостачання та водовідведення
за 2014–2017 рр.
Параметричний індекс
ділової репутації

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

1

2

3

4

5

Харків

0,64

0,66

0,39

0,21

Дніпро

0,55

0,45

0,37

0,28
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Продовження табл. 3.3
Київ

0,77

0,43

0,35

0,34

Львів

0,68

0,41

0,45

0,27

Запоріжжя

0,51

0,36

0,49

0,18

Херсон

0,58

0,34

0,34

0,23

Що стосується репутаційного індексу, то його значення може коливатися
від

0

до

1.

Проаналізувавши

репутаційні

індекси

за

підприємствами

водопостачання та водовідведення України, можна отримати чітке уявлення про
загальну репутацію певного підприємства та застосувати ці показники для аналізу
й порівняння з більш розвиненими підприємствами цієї галузі інших регіонів
України.
Для наочності наведемо репутаційні радари індексів рівня ділової репутації
підприємств водопостачання та водовідведення (Рис. 3.6).
Харків
0,8
0,6

Херсон

Дніпро

0,4
0,2
0

Запоріжжя

Київ

Львів
2 014р.

2 015р.

2 016р.

2 017р.

Рис. 3.6. Репутаційний радар підприємств водопостачання та
водовідведення України за 2014–2017 рр. (розроблено автором)
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Для інтерпретації отриманих результатів на базі шкали Харрінгтона [189]
запропоновано шкалу значення показника ділової репутації, що варіюється від 0
до 1 (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Інтерпретація значень показників ділової репутації
Значення показника
рівня ділової репутації

Характеристика

0,00-0,2

Відображає стан підприємства, в якому відсутні
можливості до взаємодії із цільовими групами або
репутація формується «стихійно», без втручання
апарату управління. Нульове значення показника
рівня ділової репутації є характерним для
підприємств, які не здійснюють діяльності.

Дуже низький рівень

0,2 - 0,37
Низький рівень

0,37 - 0,64
Середній рівень

0,64 - 0,8
Високий рівень

0,8-1,0

Характеризується початком формування ділової
репутації,
налагоджуванням
взаємозв’язків,
визначенням пріоритетних цільових груп для
подальшої взаємодії.
Характеризує базис сформованої ділової репутації,
здійснення заходів, необхідних для формування
певного ступеня довіри зацікавлених осіб, вибір
пріоритетів для закріплення здобутого рівня та його
підвищення.
Значення показника рівня ділової репутації у даних
межах характеризують вже сформовану позитивну
репутацію, що дає потенційні можливості
підприємствам ВКГ щодо розширення кола
зацікавлених осіб та її рівня.
У цьому випадку рівень ділової репутації є
максимальним. Отже, взаємодія підприємств ВКГ із
стейкхолдерами здійснюється за всіма можливими
групами і напрямами, що не потребує додаткових
коштів для розробки та реалізації програм
налагоджування зв’язків з потенційними та
існуючими групами зацікавлених осіб. Проте
здійснюється постійний моніторинг рівня ділової
репутації для своєчасного реагування на можливі
загрози щодо її погіршення.
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Таким

чином,

дослідивши

стан

ділової

репутації

підприємств

водопостачання та водовідведення міст Харкова, Дніпра, Києва, Львова,
Запоріжжя та Херсону, можна дійти висновку, що протягом аналізованого періоду
спостерігається значне скорочення репутаційного індексу. Якщо у 2014 році на
всіх підприємствах він становив більше 0,5, то у 2017 р. цей показник зменшився
у 2-3 рази. Аналіз складових ділової репутації показав, що одним із значних
факторів, негативно вплинув на рівень ділової репутаціє було підвищення тарифів
на послуги водопостачання та водовідведення.
Найвищий рівень ділової репутації спостерігається у місті Києві. Тож,
можна зазначити, що позитивний фінансовий результат також є вагомою
складовою ділової репутації та сприяє її підвищенню.
У ситуації, що склалася, підвищення тарифів є об’єктивною необхідністю
для подальшого функціонування підприємств водопостачання та водовідведення.
Тож зниження тарифів до рівня, прийнятного для споживача, є неможливим.
Проте необхідним є формування такої взаємодії з цією групою, яка б сприяла
зниженню відсотка несплат за спожиті послуги та підвищенню рівня довіри до
підприємств.
Проте необхідним є формування такої взаємодії з цією групою, яка б
сприяла зниженню відсотка несплат за спожиті послуги та підвищенню рівня
довіри до підприємств. За отриманими значеннями показників рівня ділової
репутації запропоновано систему заходів щодо її постійного моніторингу та
коригування за певними параметрами та напрямами взаємодії. Регулюючи площу
репутаційного радару, підприємства водопостачання та водовідведення можуть
регулювати ефект від підвищення ділової репутації за тими напрямами, які є
актуальними на даному етапі діяльності.
Систему рекомендацій для досліджуваних підприємств наведено у таблиці
3.5.
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Таблиця 3.5
Рекомендації щодо підвищення рівня ділової репутації в залежності
від рівня ДРПВВ
Рівень ділової Рекомендації щодо підвищ щеня рівня
Назва
репутації
ділової репутації
КП
0,21 – Низький На мінімальному рівні, за рахунок
«Харківводоканал» рівень
певних напрямів взаємодії, сформована
КП
0,28 - Низький ділова репутація. Рекомендовано:
1. Налагоджування взаємодії з кожною
«Дніпроводоканал рівень
групою зацікавлених осіб, встановлення
Дніпровської
взаємозв’язків
з
використанням
міської ради»
ПАТ «АК
0,34 - Низький запропонованих форм взаємодії.
2. Відстеження «слабких» сторін ділової
«Київводоканал» рівень
посилення
позицій
із
Львівське міське 0,27 - Низький репутації,
цільовими групами, рівень взаємодії з
комунальне
рівень
якими є надто низьким.
підприємство
3. Здійснення моніторингу ділової
«Львівводоканал»
Міське комунальне 0,23 - Низький репутації на всіх стадіях її формування
та підвищення.
підприємство рівень
«Виробниче
управління ВКГ
міста Херсона»
КП «Водоканал», 0,18 – Дуже Процес формування ділової репутації є
м. Запоріжжя низький рівень некерованим, а отже вона сформована на
мінімальному рівні. Цільові групи, що
впливають на рівень ділової репутації не
ідентифіковані, пріоритетні напрями
взаємодії з ними не розроблено.
Необхідно
здійснювати
заходи
з
першого блоку запропонованої стратегії
управління.
Параметрична матриця рекомендацій щодо підвищення ділової репутації
підприємств водопостачання та водовідведення на ведена в таблиці 3.6.

148

Таблиця 3.6
Параметрична матриця рекомендацій щодо підвищення ділової репутації
Параметри
ділової
репутації

Економічні
результати

Корпоративне
управління

Якість послуг

Якість
менеджменту

Управління
персоналом

2
Проведення
інформаційно
ї роботи серед
споживачів
щодо
наслідків
відсутності
культури
споживання
та оплати
послуг

3
Спрямованість
корпоративної
культури на
ефективну
роботу із
споживачами

4
Задоволення
сподівань
споживачів

5
Орієнтація на
задоволення
потреб
споживача

6
Етична
поведінка у
здійсненні
взаємодії

Інновації

Екологічна
відповідальність

Соціальна
відповідальніст
ь

Групи
зацікавлених
осіб
1
Споживачі

7
-

8
-

9
Здійснення
тарифікації
послуг з
урахуванням
соціальних
прошарків
споживачів
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Продовження табл. 3.6
1
Керівництво

2
3
Прибутковість Інформаційна
діяльності,
відкритість,
спрямування на
зростання

4
Підвищення
якості послуг,
відповідність
послуг
встановленим
стандартам

5
Наявність
розробленої
стратегії
управління

6
Підбір
кваліфікован
ого
персоналу,
стабільність
оплати праці,
збереження
постійності
кадрів

7
Впровадження
інноваційних
технологій у
діяльність

8
Здійснення
заходів із
захисту
навколишнього
середовища в
процесі
здійснення
діяльності

9
Здійснення
управління з
урахування
соціальної
значущості
галузі

Органи
державної
влади

Зниження
податкового
тиску,
спрямування
вивільнених
коштів на
фінансування
необоротних
активів або
поточної
діяльності

Здатність до
взаємодії,
підвищення
довіри,
уникання
конфліктних
ситуацій

Встановлення
вимог щодо
якості послуг,
що надаються

-

-

Розробка
програм щодо
автоматизації
виробничих
процесів,
використання
сучасного
обладнання

Розробка
програм
фінансування
екологічно
безпечного
очищення води
та стоків

-

Власники

Здійснення
фінансових
вливань для
стабілізації
діяльності

Прозорість
структури
власності

Встановлення
контролю та
своєчасне
реагування на
скарги

Відповідність
діяльності
меті та місії
підприємства

-

Підтримка
програм
інноваційного
розвитку

Реалізація
екологічних
ініціатив

Підтримка
соціальних
проектів
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Продовження табл. 3.6
1
Інвестори і
кредитори

2
Підвищення
стабільності та
ефективності
діяльності

3
Вчасне
виконання
взятих
зобов’язань,
пом’якшення
умов
здійснення
розрахунків із
основними
постачальник
ами

Працівники

Сумлінне
виконання
покладених на
кожного
працівника
функцій

Розробка
єдиної
корпоративно
ї культури в
рамках
здійснення
діяльності

4
-

Контроль
якості
виконаної
роботи на
кожному
етапі

5
Можливість
налагоджуван
ня
взаємозв’язків
для укладання
вигідних угод

Чітке
розподілення
зобов’язань
між
працівниками

6

7
Підвищення
інвестиційної
привабливості
для
впровадження
інноваційних
проектів та
програм

8
Можливість
використання
екологічної
спрямованості
діяльності як
перевагу для
приваблення
нових інвесторів
і кредиторів

9
Використання
соціальної
відповідально
від в якості
«піару» для
посилення
своїх позицій у
співробітництві
з
контрагентами

Створення
сприятливих
умов для
праці,
системи
премій
заохочень, а
також
санкцій за
неналежне
виконання
обов’язків

Підвищення
кваліфікації
для
застосування
нових
технологій

-

Залучення
персоналу до
участі у
соціальних
програмах
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Як бачимо, майже всі досліджувані підприємства мають низький
рівень репутаційного

індексу,

що

свідчить

тільки

про

початок

формування ділової репутації і відсутність заходів репутаційного
менеджменту. КП «Водоканал» в місті Запоріжжя має дуже низький
рівень ділової репутації та потребує здійснення заходів з її формування.
Оскільки досліджувані підприємства мають низький рівень ділової
репутаці, що свідчить тільки про початок формування ділової репутації і
відсутність заходів репутаційного менеджменту.
Наприклад, КП «Водоканал» в місті Запоріжжя має дуже низький
рівень ділової репутації. Це свідчить про те, що репутація на
досліджуваних підприємствах сформувалась стихійно і не підлягала
управлінню. Тому вищевказані підприємства потребують здійснення ряду
заходів з формування ділової репутації та її постійного моніторингу. У
наведеній матриці видно, що на кожний параметр ділової репутації
підприємства здійснюється вплив майже кожної цільової групи. Тому
можна стверджувати, що цільові групи, що взаємодіють із підприємством
є взаємопов’язаними в контексті формування його ділової репутації.
Тому

здійснення

стратегічного

моніторингу

передбачає

«вдосконалення» взаємодії у проблемному на даний момент квадранті
матриці. Як зазначалося раніше, перелік пріоритетних цільових груп на
різних етапах здійснення діяльності підприємства може змінюватися.
Тому розроблена система стратегічного моніторингу має циклічний
характер, а отже, і управлінські рішення повинні обиратися із
врахуванням поточної ситуації.За допомогою запропонованої матриці
можна структурувати пропозиції щодо підвищення рівня ділової
репутації

відповідно

до

поточної

інформації

щодо

діяльності

підприємства.
Параметрична матриця дає змогу формувати загальний перелік
стратегій підприємства з урахуванням його особливостей — адаптації до
середовища або формування впливу на нього. Схематичне представлення
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етапів розробки та реалізації управлінських рішень з підвищення ділової
репутації наведено на рисунку.
Так,

передусім

необхідно

вибрати

серед

цільових

груп

підприємства ті, які є пріоритетними на певний момент та визначити
напрями взаємодії за основними параметрами ділової репутації. Для
реалізації запланованих заходів необхідно залучення трудових та
фінансових ресурсів. Оброблена інформація використовується для
обрання заходів з формування, підвищення, стабілізації ділової репутації.
Далі оцінюється ефективність обраних заходів. Якщо отриманий ефект є
задовільним,

здійснюється

стратегічне,

оперативне

та

бюджетне

планування їх реалізації. Якщо ж обрані заходи за результатами
проведених

оцінок

є неефективними, необхідно

повернутися до

перегляду та визначення суб’єктів взаємодії за основними параметрами
ділової репутації та відповідно скоригувати обрані заходи з формування,
підвищення та стабілізації рівня ділової репутації.
Таким чином, за результатами дослідження доведено наявність
прямої залежності між оцінками репутації підприємств водопостачання та
водовідведення за їх стейкхолдерами, з одного боку, й оцінками
активності системи стратегічного моніторингу ділової репутації, та
збалансованості системи репутаційного менеджменту за векторами
репутаційної активності в розрізі груп зацікавлених осіб, з другого.
При цьому переважна більшість досліджуваних підприємств
потребують

суттєвого

вдосконалення

власних

моделей

системи

репутаційного менеджменту.
Для підвищення рівня ділової репутації в рамках дії стратегічного
моніторингу автором запропоновано ситему управлінських рішень,
наведених на рис. 3.7.
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Інформаційно-аналітичний блок

Виявлення наявних трудових та фінансових ресурсів для здійснення заходів
управління діловою репутацією

Обрання заходів з формування,
підвищення, стабілізації ділової
репутації

Ефективність
заходів

Реалізація розроблених заходів, розподіл обов’язків

Коригування обраних заходів із зміною
вихідних даних

Визначення суб’єктів взаємодії за основними параметрами ділової репутації

Обрання суб’єктів реалізації
Моніторинг на усіх стадіях
реалізації заходів

• Врахування інтересів
підприємств ВВ при прийнятті
відповідних рішень, що
впливатимуть на їх діяльність;
• Зворотній зв'язок з
підприємствами ВВ стосовно
проблем, що
вимагвють нейгайного
вирішення

• Збільшення загального рівня
сплати за спожиті послуги
• Збільшення питомої ваги
стабільних і безеперебійних
платежів
• Зниження загальної
суми
дебіторської заборгованості;
• Підвищення кульури
водоспоживання

Споживачі

Органи
місцевої
влади

Збільшення площі
репутаційного радару
• Формування сильної
організаційної культури;
• Ефективність управлінських
дій керівництва;
• Високий авторитет
керівництва;
• Мотивація працівників та
сумлінне ставлення до
роботи;
• Можливість співпраці з більш
кваліфікованими кадрами;
• Покращення якості послуг

Керівництво,
працівники

Інвестори й
кредитори

•

Вигідні умови
взаємовідносин із
постачальниками;
• Додаткові можливості у
сфері кредитування;
• Підвищення інфестиційної
привабливості

Рис. 3.7. Етапи розробки та реалізації управлінських рішень з
підвищення ділової репутації (розроблено автором)
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Таким чином, на підприємствах водопровідно-каналізаційного
господарства на сьогодні спостерігається недовикористання власного
репутаційного потенціалу; недоформування ними репутаційного капіталу
та недоотримання переваг, які надає позитивна ділова репутація.
Згідно з прогнозами автора, уже найближчим часом під впливом
факторів, що змушують до переорієнтації діяльності комунальних
підприємств

до

ринкових

менеджмент

даних

умов

підприємств

господарювання
зобов'язаний

репутаційний

удосконалюватися.

Європейські стандарти ведення бізнесу, хоч напряму й не впливають на
діяльність комунальних підприємств, проте вимагають пристосування до
ринкових вимог, що у свою чергу, потребує вдосконалення моделей
репутаційного менеджменту та децентралізації управлінських процесів
щодо формування та підтримки репутації.
Запропонована система управлінських рішень містить у собі два
блоки. В рамках інформаційно-аналітичного блоку визначаються основні
суб’єкти взаємодії за кожним параметром ділової репутації, виявляються
навні трудові і фінансові ресурси для здійснення заходів з підвищення
ділової репутації. Якщо ці умови виконані, здійснюється реалізація
розроблених заходів, якщо ні – відбувається повернення до початкового
етапу. Далі аналізується ефективність запропонованих заходів. Якщо
заходи з підвищення ділової репутації досягли мети, обираються
відповідальні за їх виконання. Також здійснюється постійний моніторинг
виконання заходів з підвищення рівня ділової репутації підприємств
водопостачання та водовідведення. Якщо ж обрані заходи є недостатньо
ефективніими або зовсім неефективними, вони покерують коригування
шляхом зміни вхідних даних. Тоді весь процес повторюється знову,
починаючи з першого етапу, проте з урахуванням внесених коригувань.
Други

блок

містить

загальний

ефект

від

впровадження

запропонованих у першому блоці заходів за окремими групами
зацікавлених осіб.
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За групою споживачів:
- збільшення загального рівня сплати за спожиті послуги;
- збільшення

питомої

ваги

стабільних

і

безеперебійних

платежів;
- зниження загальної суми дебіторської заборгованості;
- підвищення культури водоспоживання.
В цілому, результатом роботи із групою споживачів має стати їх
позитивне

сприйняття

діяльності

підприємств

водопостачання

та

водовідведення, оцінка значущості підприємств для кожного окремого
споживача та для міста в цілому, формування раціонального ставлення до
водоспоживання і економії водних ресурсів. Крім того, очікуваним
ефектом

є

додержання

платіжної

дисципліни,

що

дозволить

підприємствам ефективно розпоряджатися наявними грошовими коштами
в рамках своєї діяльності.
За групою органів місцевої влади:
- врахування

інтересів

водовідведення

при

підприємств
прийнятті

водопостачання

відповідних

рішень,

та
що

впливатимуть на їх діяльність;
- зворотній

зв'язок

з

підприємствами

водопостачання

та

водовідведення стосовно проблем, що вимагвють нейгайного
вирішення.
Не менш важливою групою зацікавлених осіб є органи місцевої
влади. Від їх рішень у певній мірі залежить результативність фінансовогосподарської діяльності. І хоч підприємства водопостачання та
водовідведення

у

ринкових

умовах

повинні

стрімитися

до

самофінансування своєї діяльності, вони є значно обмеженими через
надання пільг певним категоріям споживачів. Тому високий показник
рівня взаємодії із власником виражає взаєморозуміння і готовність до
співпраці в контексті своєчасного і повного фінансування субсидій, а
також надання можливостей до розвитку підприємств.
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За групами керівництва і працівників:
- формування сильної організаційної культури;
- ефективність управлінських дій керівництва;
- високий авторитет керівництва;
- мотивація працівників та сумлінне ставлення до роботи;
- покращення якості послуг і рівня задоволеності споживачів
отриманими послугами.
Оскільки безпосередньо управління здійснюється керівниками
підприємств

водопостачання

та

водовідведення,

від

їх

рішень

здебільшого залежить кінцевий результат діяльності. Тому є важливим
таким чином налогиди взаємодію з керівництвом та працівниками
підприємства, щоб кожен з них сприймав позитивні та негативні моменти
діяльності як свої власни здобутки, а також мав відповідальне ставлення
до своєї роботи. В сфері покращення якості послуг з боку керівництва
повинні

розглядатися

можливості

до

впровадження

міжнародних

стандартів якості питної води (ISO), які наразі не є обовязковими до
застосування підприємствами водопостачання та водовідведення [225].
Факт того, що споживач буде впевнений у безпечності води, яку він
споживає, надасть можливість як збільшити обсяги реалізації саме питної
води, так і переведе на новий рівень культуру водоспоживання, і як
наслідок, сформує новий образ підприємств ВВ для їх основної групи
зацікавлених осіб.
За групою інвесторів й кредиторів:
- вигідні умови взаємовідносин із постачальниками;
- додаткові можливості у сфері кредитування;
- підвищення інфестиційної привабливості
- можливість співпраці з більш кваліфікованими кадрами.
Останньою групою, але не менш важливою за попередні є інвестори
і кредитори. Саме взаємодія з ними повинна сприяти отрманню більш
вигідних умов кредитування, можливість усаті в інвестиційних проектах.
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В результаті підприємства водопостачання та водовідведення мають
вийти на новий, більш високий рівень діяльності як матеріальнотехнічному плані, так і у якості наданих послуг. Тому створення
позитивного сприйняття підприємств водопостачання та водовідведення
перед цією групою зацікавлених осіб повинно орієнтуватися на образ
підприємства, якому довіряють, в яке можна і вигідно вкладати гроші.
Отже,

враховуючи

специфіку

діяльності

підприємств

водопостачання та водовідведення, слід зазначити, що збільшення площі
репутаційного

радару

не

призведе

до

негайного

підвищення

рентабельності. Проте управління діловою репутацією дозволить досягти
певної

стабілізації

діяльності

через

формування

довірливих

і

взаємовигідних відносин з групами зацікавлених осіб. Гнучкість взаємодії
та зворотній зв'язок сприяють досягненню забезпечення стратегії
підприємства.Позитивна ділова репутація підприємства працює на нього
та дозволяє:
– посилити значущість послуг, що надаються, внаслідок чого
сформується більш відповідальне ставлення споживачів до своєчасності
сплати, і як наслідок – зменшиться загальна сума дебіторської
заборгованості, наладиться регулярність та стабільність платежів;
– залучати до роботи більш кваліфікованих співробітників усіх
рівнів, а також підвищити ефективність праці персоналу, що вже працює
на підприємстві. Таким чином формується високий авторитет керівництва
перед усіма групами зацікавлених осіб, що сприяє отриманню додаткових
вигід.
У результаті дослідження запропоновано стратегічний моніторинг
ділової репутації підприємств водопостачання

та водовідведення,

впровадження якого дозволить посилити значущість послуг, що
надаються, залучати до роботи більш кваліфікованих співробітників усіх
рівнів, сформувати високий авторитет керівництва перед усіма групами
зацікавлених осіб, підвищити інвестиційну привабливість в рамках
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реалізації
платежі,

програми
ефективно

державно-приватного
управляти

партнерства,

кредиторською

планувати

заборгованістю

та

підвищити стійкість до негативних впливів та кризових ситуацій.
Висновки до розділу 3
1. Реалізовано запропонований в розділі 1 методичний підхід до
стратегічного

моніторингу

ділової

репутації

на

підприємствах

водопостачання та водовідведення міст Харкова, Дніпра, Києва, Львова,
Запоріжжя, Херсона, за допомогою якого визначено пріоритетні напрями
взаємодії, здійснено оцінку інтегральних показників рівня взаємодії з
кожною групою зацікавлених осіб, удосконалено методичний підхід до
оцінки рівня ДРПВВ, розроблено заходи з підвищення рівня ділової
репутації досліджуваних підприємств та сформовано матрицю впливу
рівня ДРПВВ на діяльність підприємств.
2.

При

побудові

інтегральних

показників

рівня

взаємодії

використовується метод таксономії. Статистичною базою для розрахунку
показників рівня взаємодії виступає матриця спостереження, що
складається з показників фінансово-економічної діяльності підприємств
водопостачання та водовідведення в обласних центрах України, за
напрямами взаємодії.
3. Розраховано репутаційні індекси досліджуваних підприємств
водопостачання та водовідведення, побудовано репутаційні радари. Для
інтерпретації отриманих результатів запропоновано шкалу значення
показника ділової репутації, що варіюється від 0 до 1, розроблену на базі
шкали Харрінгтона. Застосувавши розроблену шкалу до отриманих
результатів,

дослідивши

стан

ділової

репутації

підприємств

водопостачання та водовідведення міст Харкова, Дніпра, Києва, Львова,
Запоріжжя та Херсону, можна дійти висновку, що протягом аналізованого
періоду спостерігається значне скорочення репутаційного індексу. Якщо
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у 2014 році на всіх підприємствах він становив більше 0,5, то у 2017 р.
цей показник зменшився у 2-3 рази. Аналіз складових ділової репутації
показав, що одним із значних факторів, що негативно вплинув на рівень
ділової репутації, було підвищення тарифів на послуги водопостачання та
водовідведення. Найвищий рівень ділової репутації спостерігається у
місті Києві. Тож можна зазначити, що позитивний фінансовий результат
також є вагомою складовою ділової репутації та сприяє її підвищенню.
4. Отримані репутаційні індекси за підприємствами водопостачання
та водовідведення України, надають можливість сформувати чітке
уявлення про загальну репутацію певного підприємства та застосувати
для аналізу та порівняння з більш розвиненими підприємствами даної
галузі інших регіонів України, а також своєчасно приймати управлінські
рішення щодо управління діловою репутацією.
5. У результаті дослідження, зважаючи на вплив як зовнішніх, так і
внутрішніх зацікавлених на ділову репутацію, обґрунтовано вирішальну
роль репутаційного менеджменту в загальній системі управління
підприємством. У результаті проведеного дослідження розроблено
пріоритетні заходи щодо формування, підвищення і захисту ділової
репутації

у

процесі

діяльності

підприємств

водопостачання

та

водовідведення.
6. За результатами розрахунків доведено, що реалізація системи
стратегічного моніторингу ділової репутації сприяє підвищенню якості
управління та потребує впровадження, реалізації та контролю з боку
підприємств водопостачання та водовідведення.
7. Запропоновано стратегічний моніторинг ДРПВВ, впровадження
якого дозволить посилити значущість послуг, що надаються, залучити до
роботи більш кваліфікованих співробітників усіх рівнів, сформувати
високий авторитет керівництва перед усіма групами зацікавлених осіб,
підвищити інвестиційну привабливість в рамках реалізації програми
державно-приватного партнерства, планувати платежі та ефективно
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управляти кредиторською заборгованістю та підвищити стійкість до
негативних впливів та кризових ситуацій.
8. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного
моніторингу ДРПВВ і результати від впровадження стратегічного
моніторингу та підвищення рівня ДРПВВ
Основні

результати

досліджень,

проведених

у

розділі

3

дисертаційної роботи, опубліковані у наукових статтях [85; 86; 87; 95; 98;
99; 100; 102; 105; 101]
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ВИСНОВКИ

Загальним результатом дисертаційного дослідження є розробка
теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій формування
системи стратегічного моніторингу ділової репутації підприємств
водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб, яка
надає можливість впровадження заходів щодо управління діловою
репутацією відповідно до її рівня та розробки прогнозних показників
ділової репутації із врахуванням запропонованих заходів на основі
дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування
підприємства в особі його зацікавлених осіб, ураховуючи основні
тенденції зміни як цільових груп, так і напрямів взаємодії з ними.
Житлово-комунальний комплекс як соціально значуща галузь
народного господарства загалом відіграє важливу роль не тільки в
контексті надання послуг споживачам, але й у сучасній економіці України
в цілому. Критичний стан підприємств житлово-комунального комплексу
негативно впливає на макроекономічні показники розвитку країни,
спричиняє недоотримання податків до бюджету та значних розмірів
дотацій з бюджетів різних рівнів. Ситуація, що склалася, потребує
здійснення комплексу дій, прийняття обґрунтованих управлінських
рішень, розробки та реалізації інвестиційних програм із модернізації та
розвитку. Зростання ефективності діяльності підприємств житловокомунального комплексу забезпечить підвищення якості наданих послуг
та добробуту населення. У цьому контексті важливими є розробка й
упровадження цільових програм, механізмів залучення інвестицій та
управління, ураховуючи особливості та напрями діяльності підприємств
житлово-комунального господарства.
Проблема

кризового

стану

підприємств

водопостачання

та

водовідведення стає все більш актуальною та потребує розв’язання, адже
вона не тільки є значним бар’єром на шляху ефективного реформування
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галузі, пошуку іноземних інвесторів, але й створює диспропорції в
економіці країни в цілому, загострює соціальні проблеми. Критичне
технічне, економічне та фінансове становище підприємств галузі, вимагає
пошуку та застосування нових продуктивних методів, які б забезпечували
не тільки ефективність функціонування, але й певний рівень ділової
репутації

підприємства.

Саме

тому

формування

та

підтримання

належного рівня ділової репутації підприємств галузі є об’єктивною
необхідністю сучасного управління.
Визначено, що для врахування інтересів всіх зацікавлених осіб,
підприємствам водопостачання та водовідведення необхідно виявити
групи зацікавлених осіб, проаналізувати їх інтереси з метою виявлення
пріоритетних питань взаємодії, розробити комплекс заходів щодо
вирішення питань, які стосуються їх інтересів, спрогнозувати наслідки
своєї діяльності по відношенню до них та можливі варіанти управління
цими наслідками. Запропонована в роботі система стратегічного
моніторингу ділової репутації, яка містить взаємопов’язані блоки:
перший – ідентифікація зацікавлених осіб та дослідження чинників
їхнього впливу на ділову репутацію, що включає вибір пріоритетних груп
та напрямів взаємодії із ними, а також визначення набору показників для
здійснення оцінки рівня взаємодії шляхом визначення інтегрованого
показника, другий – визначення рівня ділової репутації та реалізація
моделі

стратегічного

визначення

моніторингу

інтегрованого

ділової

показника

рівня

репутації,
взаємодії,

що

містить

визначення

вагомості кожної з обраних груп у загальному рівні ділової репутації, на
основі отриманих відомостей здійснюється побудова репутаційних
радарів та інтерпретація отриманих результатів на основі розробленої
шкали

значень

індексів

ділової

репутації.

Отримані

результати

використовуються для впровадження заходів щодо управління діловою
репутацією відповідно до її рівня та розробки прогнозних показників
ділової репутації з урахуванням запропонованих заходів.
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В

рамках

впровадження

запропонованого

стратегічного

моніторингу ділової репутації здійснено ідентифікацію основних груп
зацікавлених осіб підприємств водопостачання та водовідведення,
удосконалено теоретико-методичний інструментарій оцінки показників
рівня взаємодії із зацікавленими особами; визначено основні параметри
ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення;
розроблено методичний підхід до визначення рівня ділової репутації;
розроблено алгоритм оцінки значущості впливу факторів зовнішніх та
внутрішніх зацікавлених осіб на рівень ділової репутації підприємств
водопостачання та водовідведення. Для підприємств водопостачання та
водовідведення

визначено

«типовий»

перелік

зацікавлених

осіб,

притаманний багатьом підприємствам та «специфічні» групи, що є
зацікавленими особами по відношенню саме до цієї галузі.
Реалізована система стратегічного моніторингу ділової репутації на
підприємствах водопостачання та водовідведення міст Харків, Дніпро,
Київ, Львів, Запоріжжя, Херсон, за допомогою якої визначено пріоритетні
напрями взаємодії, здійснено оцінку інтегральних показників рівня
взаємодії з кожною цільовою групою. Розраховано репутаційні індекси
досліджуваних

підприємств

водопостачання

та

водовідведення,

побудовано репутаційні радари. Для інтерпретації отриманих результатів
запропоновано

шкалу

значення

показника

ділової

репутації,

що

варіюється від 0 до 1, розроблену на базі шкали Харрінгтона.
Застосувавши розроблену шкалу до отриманих результатів, дослідивши
стан ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення
міст Харкова, Дніпра, Києва, Львова, Запоріжжя та Херсону доведено, що
протягом аналізованого періоду спостерігається значне скорочення
репутаційного індексу. Якщо у 2014 році на всіх підприємствах він
становив більше 0,5, то у 2017 р. цей показник зменшився у 2-3 рази.
Аналіз складових ділової репутації показав, що одним зі значних
чинників, що негативно вплинув на рівень ділової репутації, було
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підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
Найвищий рівень ділової репутації спостерігається у місті Києві. Отже,
позитивний фінансовий результат також є вагомою складовою ділової
репутації та сприяє її підвищенню.
У результаті дослідження, зважаючи на вплив як зовнішніх, так і
внутрішніх зацікавлених на ділову репутацію, обґрунтовано вирішальну
роль репутаційного менеджменту в загальній системі управління
підприємством.

Внаслідок

проведеного

дослідження

розроблено

пріоритетні заходи щодо формування, підвищення й захисту ділової
репутації

в

процесі

діяльності

підприємств

водопостачання

та

водовідведення.
За результатами розрахунків доведено, що реалізація системи
стратегічного моніторингу ділової репутації сприяє підвищенню якості
управління та потребує впровадження, реалізації та контролю з боку
підприємств водопостачання та водовідведення. Розроблено науковопрактичний підхід до оцінювання ефективності управлінських рішень
забезпечення

високого

рівня

ділової

репутації

підприємств

водопостачання та водовідведення, застосування якого на практиці
надало змогу сформувати пріоритетні завдання управлінської діяльності
та впровадити комплекс заходів для відповідних напрямів у формуванні,
підвищенні та захисті ділової репутації.
Запропоновано комплекс управлінських дій зі стабілізації рівня
ділової репутації, шляхів її підвищення залежно від приналежності
підприємства водопостачання та водовідведення та певної групи за
значенням

розрахованого

індексу

ділової

репутації.

Основними

напрямами в контексті управління діловою репутацією є встановлення
або налагоджування взаємозв’язків з пріоритетними на певний час
цільовими групами та підвищення взаємодії за окремими складовими
даного напрямку.
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На основі проведених досліджень, зроблені наступні висновки та
пропозиції. У дисертаційній роботі вирішено актуальне науковопрактичне завдання щодо розвитку теоретичних і методичних положень
здійснення стратегічного моніторингу ділової репутації за групами
зацікавлених осіб. Основні висновки й результати, отримані в процесі
дослідження, полягають у наступному:
1. У результаті дослідження тенденцій розвитку діяльності
підприємств

у

складі

житлово-комунального

комплексу

України

доведено, що підприємства водопостачання та водовідведення мають свої
особливості діяльності та складну структуру управління. З огляду на
критичне технічне та фінансове становище галузі, яке має тенденцію до
щорічного погіршення, можна стверджувати про істотні недоліки в
існуючій системі управління, яка не дозволяє використовувати потенціал
нематеріальних ресурсів. Обмеженість способів розвитку підприємств,
що мають соціальну значущість, зумовлює необхідність пошуку якісно
нових, оптимальних методів та моделей для прийняття ефективних
управлінських рішень з метою забезпечення конкурентних переваг.
2. На основі узагальнення наукових підходів до визначення ділової
репутації, досліджено їхні переваги та недоліки, а також можливість
застосування

до

підприємств

водопостачання

та

водовідведення.

Доведено, що ДРПВВ є результатом взаємодії з групами зацікавлених
осіб, які безпосередньо впливають на її рівень, тому вдосконалення
системи управління підприємств галузі повинно здійснюватися з
урахуванням впливу на інтереси груп зацікавлених осіб.
3. У роботі актуалізовано й сформовано стратегічний моніторинг
ДРПВВ в організаційному та економічному аспектах, що розглядається
на основі розробленого методичного підходу до оцінювання рівня ділової
репутації. Доведено, що від ефективності стратегічного моніторингу
ДРПВВ,

виходячи

забезпечення,

із

залежить

методичного
рівень

та

ділової

інформаційно-аналітичного
репутації

підприємств
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водопостачання

та

водовідведення.

На

основі

узагальнення

та

систематизації теоретико-методичних підходів автором уточнено сутність
поняття «стратегічний моніторинг ділової репутації», що становить
основу понятійно-термінологічного апарату дослідження та дозволило
розглядати його як спеціально організовану постійно та безперервно
діючу систему, за допомогою якої здійснюється процес збору,
накопичення, систематизації, аналізу інформації, яка встановлює напрями
зовнішніх і внутрішніх зацікавлених осіб, що впливають на діяльність
підприємств та формують рівень його ділової репутації. На основі цього
запропоновано здійснення стратегічного моніторингу ділової репутації,
який повинен базуватися на ввідних даних щодо діяльності підприємства
(місії, мети, завдань), обов’язково враховуючи форму власності та
організаційно-правову форму господарювання.
За результатами наукового дослідження можна стверджувати, що
система стратегічного моніторингу ділової репутації, з одного боку, є
регулятором її формування та коригування складових та загального рівня.
З другого – і сама система стратегічного моніторингу є об’єктом
регулювання в межах діяльності підприємства в цілому та слугує
основою для прийняття аргументованих управлінських рішень щодо
цілеспрямованого та систематичної управління діловою репутацією
підприємства. На цій основі доведено доцільність розробки теоретикометодичних засад ідентифікації та оцінювання як внутрішніх, так і
зовнішніх

зацікавлених

осіб

підприємств

водопостачання

та

водовідведення, що формують їх ділову репутацію.
4. Упроваджено методичний підхід до оцінювання рівня взаємодії
підприємств водопостачання та водовідведення з групами зацікавлених
осіб, за результатами якого обрано пріоритетні групи зацікавлених осіб та
основні напрями взаємодії, що найбільше впливають на рівень ділової
репутації. Отриманий список напрямів взаємодії за основними групами
зацікавлених осіб: споживачі, керівництво, власники, інвестори і
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кредитори та працівники. Розраховані відповідні інтегровані показники
рівня взаємодії, що є вихідними даними для оцінки рівня ДРПВВ. Це
надає можливість своєчасно реагувати на зміни у взаємовідносинах з
кожною групою зацікавлених осіб. Розроблено інструментарій вибору
пріоритетних груп зацікавлених осіб та напрями взаємодії з ними, що
передбачає формування системи показників, які найбільш повно
віддзеркалюють рівень взаємодії. Значна кількість ідентифікованих
цільових груп обумовлює необхідність їхнього ранжування ступенем
важливості для формування ділової репутації. Для здійснення ранжування
запропоновано метод аналізу ієрархій. Для оцінки рівня взаємодії
визначаються відносні показники, що характеризують взаємовідносини з
пріоритетними групами. Для кожної групи зацікавлених осіб було
визначено притаманні їй напрями взаємодії та показники, що її
відображають. Проведення оцінки методом аналізу ієрархій дозволило
провести диференціацію цільових груп та напрямів взаємодії підприємств
водопостачання та водовідведення за пріоритетністю та впорядкувати їх.
Здійснено ранжування показників рівня взаємодії за напрямами, що
надало можливість визначити пріоритетні напрями взаємодії за кожною з
груп зацікавлених осіб. Отримані результати є вихідними даними для
розрахунку показника рівня взаємодії цільових груп із підприємствами
водопостачання та водовідведення.
5. Розроблено методичний підхід до оцінки ДРПВВ з урахуванням
значущості напрямів взаємодії з пріоритетними групами зацікавлених
осіб. Застосування запропонованого методичного підходу дозволило
визначити рівень ділової репутації на досліджуваних підприємствах,
побудувати репутаційні радари,

що дає змогу коригувати отримані

значення за рахунок своєчасно прийнятих адекватні управлінські
рішення.
Розроблено інструментарій оцінки ділової репутації підприємств
водопостачання та водовідведення із поетапним застосуванням методів
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аналізу ієрархій, експертних оцінок та методу таксономії. За результатами
оцінки здійснено диференціацію підприємств за рівнем їх ділової
репутації. Внаслідок застосування розробленої методики оцінки рівня
взаємодії обрано пріоритетні напрями взаємодії та показники, що їх
характеризують. Отримані результати надають можливість розробити
відповідні управлінські дії з підвищення рівня репутації шляхом
підвищення рівня взаємодії із цільовою групою.
6. Запропоновано комплекс управлінських дій зі стабілізації рівня
ділової репутації, шляхів його підвищення відповідно до належності
підприємства водопостачання та водовідведення до певної групи за
значенням розрахованого показника ДРПВВ. Основними напрямами в
контексті

управління

діловою

репутацією

є

встановлення

або

налагоджування взаємозв’язків з пріоритетними на певний відрізок часу
групами зацікавлених осіб та підвищення взаємодії за окремими
напрямами.
7.

Узагальнено

практичні

інформаційно-аналітичного

результати

забезпечення

з

стратегічного

удосконалення
моніторингу

ДРПВВ, розроблено матрицю впливу рівня ДРПВВ на діяльність
підприємств водопостачання

та водовідведення

на основі

даних

репутаційних радарів, що надало змогу сформувати пріоритетні завдання
управлінської діяльності з підвищення та захисту ділової репутації.
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ДОДАТОК А
Анкета «Оцінка рівня взаємодії підприємств водопостачання та
водовідведення із зацікавленими особами»
ПІБ респондента________________________________________________
Посада_________________________________________________________
Дата___________________________________________________________
Оцінювання здійснюється на основі становлення певної кількості
балів відповідно до рівня взаємодії кожного стейкхолдера з
підприємствами ВВ, з шагом 0,05, з розподілом рівня взаємодії в межах
одиниці.
№
з/п

Зацікавлені особи підприємств ВВ

1.

Споживачі

2.

Органи місцевої влади

3.

Керівництво

4.

Працівники

5.

Інвестори та кредитори

6.

Постачальники

7.

Інші стейкхолдери
Всього

Рівень взаємодії
у балах (від 0 до
1)

1,0
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ДОДАТОК Б

S1.
S2.
S3.
S4.

«Оцінка рівня взаємодії споживачів з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія
Рівень впливу у
балах (від 0 до 1)
Рівень тарифів на послуги
Якість послуг
Рівень довіри до підприємств ЖКГ
Альтернативні види надання послуг
Всього
1,0

«Оцінка рівня взаємодії органів місцевої влади з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія
V1.
V2.
V3.
V4.

Фінансовий стан та результати діяльності
Реалізація програм розвитку ЖКГ
Інноваційний та інвестиційний розвиток
Підвищення якості послуг
Всього
1,0
«Оцінка рівня взаємодії керівництва з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія

K1.
K2.
K3.
K4.

Рівень впливу у
балах (від 0 до
1)

Результати діяльності
Фінансовий стан
Платіжна дисципліна
Технічний стан
Всього

Рівень впливу у
балах (від 0 до 1)

1,0

«Оцінка рівня взаємодії працівників з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія
P1. Рівень заробітної плати

Рівень впливу у
балах (від 0 до 1)

P2. Умови найму та праці
P3. Плинність кадрів
P4. Можливість кар’єрного росту
Всього

1,0
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Продовження додатка Б

IN1.
IN2.
IN3.
IN4.

«Оцінка рівня взаємодії інвесторів і кредиторів з
підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія Рівень впливу у
балах (від 0 до
1)
Обсяг необхідних інвестиційних ресурсів
Фінансовий стан підприємства
Термін окупності інвестиційних проектів
Прогнозовані грошові потоки
Всього
1,0

«Оцінка рівня взаємодії постачальників з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія
R1.
R2.
R3.
R4.

Обсяги замовлень
Своєчасність розрахунків
Кількість альтернативних постачальників
Умови постачання
Всього

Рівень впливу у
балах (від 0 до
1)

1,0

«Оцінка рівня взаємодії інших зацікавлених осіб з
підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких відбувається взаємодія
X1. Рівень реалізації програм щодо захисту
зовнішнього середовища
X2. Проведення акцій соціальної відповідальності
X3. Висвітлення проблем житлово-комунального
господарства перед споживачами
X4. Проведення роз’яснювальної роботи щодо їх
діяльності
Всього

Рівень впливу у
балах (від 0 до
1)

1,0
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ДОДАТОК В

Таблиця В.1

Обробка анкетних даних

Споживачі

2.

Органи місцевої влади

3.

Керівництво

4.

Працівники

5.

Інвестори та кредитори

6.

Постачальники

7.

Інші стейкхолдери

0,05 0,5 0,1 0,1 0,2

0,1 0,1 0,2 0,1

0,25 0,2

0,2

0,2

0,1

0,17

0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,25 0,2 0,2 0,1

0,1 0,1

0,2

0,25

0,15

0,18

0,2

0,3

0 0,1 0,1 0,4

0,1 0,1 0,2 0,2

0,1 0,2

0,2

0,15

0,15

0,17

0,05 0,2 0,3 0,3 0,1

0,1 0,1 0,1 0,2

0,25 0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,1

0,2

0 0,1 0,1 0,1

0,1 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1

0,1

0,1

0,3

0,12

0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,2

0,1 0,2

0,1

0,1

0,15

0,12

0,1

0,1

0,25 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1

0,1

0,1

0,05

0,10

0 0,1 0,1

0

Показники найбільшогог
впливу

Середнє значення

Респондент 15

Респондент 14

Респондент 13

Респондент 12

Респондент 11

Респондент 10

Респондент 9

Респондент 8

Респондент 7

Респондент 6

Респондент 5

0,2

0,1

Респондент 4

Респондент 2

1.

Респондент 1

Стейкхолдери підприємств
водопостачання та
водовідведення

Респондент 3

Анкета «Оцінка рівня взаємодії підприємств ВВ із зацікавленими особами»
Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)

199

Всього

Продовження Додатка В
Продовження таблиці В.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Із= Ісп.+ Івл. + Ікер. + Іпр. + Іінв. + Іпост. + Іін.

1

1

1

1

1

1
0,564

«Оцінка рівня взаємодії споживачів з підприємствами ВВ»
Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
S1.

Рівень тарифів на послуги

S2.

Якість послуг

S3.

Рівень довіри до підприємств
ЖКГ

S4.

Альтернативні види надання
послуг
Всього

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,4

0,25 0,2 0,3 0,3 0,9

0,2 0,3 0,3 0,3

0,3 0,4

0,4

0,35

0,1

0,33

0,33

0,4

0,35 0,5 0,3 0,3 0,1

0,3 0,1 0,2 0,3

0,25 0,3

0,5

0,3

0,4

0,31

0,31

0,25 0,2

0,05

0,15

0,25

0,13

0,4 0,3 0,3 0,3
0 0,25 0,3 0,5 0,2
0,2 0,1 0,05
0,2 0,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ісп.= S1хS2хS3хS4
«Оцінка рівня взаємодії органів місцевої влади з підприємствами ВВ»

0,23
1,00

0,1
0,1
1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
V1.
V2.
V3.
V4.

Фінансовий стан та результати
діяльності
0,3
Реалізація програм розвитку
ЖКГ
0,3
Інноваційний та
інвестиційний розвиток
0,2
Підвищення якості послуг
0,2

0

0 0,1 0,1

0

0,25 0,3

0 0,2

0,11

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,35 0,4 0,3 0,3 0,4

0,25 0,2 0,2 0,2

0,3 0,1

0,3

0,3

0,3

0,28

0,28

0,15 0,2 0,2 0,2 0,4

0,25 0,2 0,2 0,3

0,2 0,6

0,4

0,2

0,2

0,27

0,27

0,35 0,1 0,3 0,3
0
0,15 0,3 0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,2 0,1
0,2 0,3 0,4 0,4

0,2 0,2
0,3 0,1

0,2
0,1

0,2
0,3

0,1
0,4

0,20
0,25
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Продовження Додатка В
Продовження таблиці В.1
Всього

1

1

1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
K1.
K2.
K3.
K4.

Результати діяльності
Фінансовий стан
Платіжна дисципліна
Технічний стан
Всього

0,3
0,1
0,2
0,4
1

0,3
0,2
0,4
0,1
1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
P1.
P2.
P3.
P4.

Рівень заробітної плати
Умови найму та праці
Плинність кадрів
Можливість кар’єрного росту
Всього

0,1
0,3
0,4
0,2
1

0,15
0,25
0,3
0,3
1

0,5
0,1
0,2
0,2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Івл. = V1хV2хV3хV4
«Оцінка рівня взаємодії керівництва з підприємствами ВВ»
Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,3 0,3
0
0,4 0,3 0,4 0,4
0,2 0,3
0,4
0,2
0,2 0,2 0,5
0,1 0,2 0,2 0,2 0,25 0,3
0,4
0,3
0,3 0,3
0 0,25 0,3 0,1 0,1
0,3 0,3
0,1
0,2
0,2 0,2 0,5 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,1
0,1
0,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ікер.= K1хK2хK3хK4
«Оцінка рівня взаємодії працівників з підприємствами ВВ»

1

1
0,1

0,2
0,35
0,1
0,35
1

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,1 0,2 0,2 0,3 0,25 0,3 0,1 0,3
0,5 0,4
0,4
0,4
0,3
0,1 0,2 0,2 0,3
0,1 0,2 0,3 0,4
0,2 0,2
0,3 0,15 0,25
0,7 0,3 0,3 0,1
0,4 0,3 0,4 0,1 0,15 0,2
0,2
0,1 0,15
0,1 0,3 0,3 0,3 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2
0,1 0,35
0,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Іпр.= P1хP2хP3хP4
«Оцінка рівня взаємодії інвесторів і кредиторів з підприємствами ЖКГ»

0,3
0,24
0,21
0,25
1

0,3

0,25
0,09

0,27
0,23
0,27
0,23
1

0,27
0,27

0,08
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Продовження Додатка В
Продовження таблиці В.1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
IN1. Обсяг необхідних
інвестиційних ресурсів
IN2. Фінансовий стан підприємства
IN3. Термін окупності
інвестиційних проектів
IN4. Прогнозовані грошові потоки
Всього

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,2

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

0,25 0,1 0,2 0,2

0,3 0,3

0,2

0,15

0,25

0,22

0,4

0,2 0,1 0,3 0,3 0,3

0,2 0,4 0,4 0,4

0,3 0,1

0,3

0,2

0,35

0,28

0,28

0,3

0,3 0,4 0,2 0,2 0,1

0,3 0,3 0,3 0,3

0,2 0,3

0,3

0,3

0,35

0,28

0,28

0,1
1

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,25 0,2 0,1 0,1
0,2 0,3
0,2 0,35 0,05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Іінв.= IN1хIN2хIN3хIN4
«Оцінка рівня взаємодії постачальників з підприємствами ЖКГ»

0,22
1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
R1.
R2.
R3.

Обсяги замовлень
Своєчасність розрахунків
Кількість альтернативних
постачальників

R4.

Умови постачання
Всього

0,3
0,2
0,1
0,4
1

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)
0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,25 0,1 0,3 0,3
0,2 0,2
0,15 0,2 0,1 0,2 0,2
0,2 0,3 0,2 0,2
0,4 0,1

0,2
0,4

0,2
0,3

0,07

0,05
0,3

0,23
0,23

0,25 0,3 0,3 0,3 0,1
0,3 0,4 0,1 0,1
0,2 0,4
0,3 0,25 0,35
0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,25 0,2 0,4 0,4
0,2 0,3
0,1 0,25
0,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Іпост.= R1хR2хR3хR4
«Оцінка рівня взаємодії інших стейкхолдерів з підприємствами ЖКГ»

0,25
0,29
1

0,25
0,29
0,06
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Продовження Додатка В
Продовження таблиці В.1

Питання, з приводу яких
відбувається взаємодія
X1.

X2.
X3.

X4.

Рівень реалізації програм
щодо захисту зовнішнього
середовища
Проведення акцій соціальної
відповідальності
Висвітлення проблем
житлово-комунального
господарства перед
споживачами
Проведення роз’яснювальної
роботи щодо їх діяльності
Всього

Рівень взаємодії у балах (від 0 до 1)

0,3

0,25 0,3 0,3 0,3 0,2

0,3 0,2 0,3 0,1

0,25 0,2

0,4

0,35

0,2

0,26

0,2

0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

0,3 0,2 0,2 0,2

0,25 0,3

0,3

0,25

0,15

0,24

0,4

0,15 0,2 0,4 0,4 0,5

0,2 0,3 0,4 0,4

0,25 0,1

0,2

0,1

0,35

0,29

0,3 0,3 0,1 0,1
0
0,2 0,3 0,1 0,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Іін.= Х1хХ2хХ3хХ4

0,25 0,4
1
1

0,1
1

0,3
1

0,3
1

0,21
1

0,1
1

0,26

0,29

0,06

