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SYSTEMATIZATION
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REPUTATIONAL RISKS
OF THE ENTERPRISE

Анотація. У дослідженні виділе-
но та конкретизовано ризикоут-
ворюючі фактори репутаційних
ризиків підприємства, які сис-
тематизовані у взаємозв’язку зі
складовими репутації: етика у
відносинах із зовнішніми парт-
нерами, корпоративне управ-
ління, репутація топ-менедже-
рів, якість продукції і послуг,
ефективність менеджменту.
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приємства, репутаційний ризик,
ризикоутворюючі фактори репу-
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Summary. The research selected
and specified factors forming re-
putational risks are systemati-
cally interrelated components of
reputation: ethics in relations
with external partners, corporate
governance, reputation of top
managers, quality products and
services, management effective-
ness.
Keywords: Reputation of enter-
prises, reputation risk, factors
forming reputational risk of en-
terprise.

Будь-яка діяльність в умовах невизначеності характеризується
відповідними до цієї діяльності видами ризиків. Існуючі ризики
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різноманітні і можуть бути розділені на безліч категорій. Особ-
ливе місце займають репутаційні ризики, які мало вивчені в тео-
рії і недостатньо враховуються підприємствами на практиці в
процесі прийняття рішень. У даний час репутаційні ризики набу-
вають усе більшого значення і повинні враховуватися при виборі
ефективної і безпечної стратегії підприємства.

На наш погляд, репутаційний ризик — це економічна катего-
рія, дія якої виникає при здійсненні підприємницької (чи іншої)
діяльності, пов’язана з появою реальних/потенційних загроз ді-
ловій репутації підприємства та ймовірністю настання позитив-
них зрушень у репутаційних стратегічних активах підприємства.
Дане визначення об’єднує в собі як можливість досягнення неба-
жаних, так і сприятливих відхилень від запланованих результатів.

Багатогранність поняття ризику обумовлена різноманітністю
факторів, що характеризують як особливості конкретного виду
діяльності, так і специфічні риси невизначеності, в умовах якої
ця діяльність здійснюється. Такі фактори прийнято називати ри-
зикоутворюючими, розуміючи під ними сутність процесів або
явищ, що сприяють виникненню того чи іншого виду ризику і ви-
значають його характер.

На основі дослідження автором виділені та конкретизовані ри-
зикоутворюючі фактори (РУФ) репутаційних ризиків, які систе-
матизовані у взаємозв’язку зі складовими репутації: етика у від-
носинах із зовнішніми партнерами, корпоративне управління,
репутація топ-менеджерів, якість продукції та послуг, ефектив-
ність менеджменту. Це дозволяє розглядати репутаційні ризики
по кожному процесу управління (табл. 1).

Таблиця 1
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ РЕПУТАЦІЙНИХ

РИЗИКІВ ЗА СКЛАДОВИМИ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Складові репутації підприємства Ризикоутворюючі фактори репутаційних ризиків

1.1. Непродуктивні високо ризиковані алья-
нси та партнерства
1.2. Нерішучість топ-менеджерів, що ви-
кликає у цільової аудиторії відчуття їх не-
компетентності
1.3. Відсутність стратегії управління репу-
таційними ризиками
1.4. Невідповідність процесів управління
підприємством

1. Ефективність менеджменту

1.5. Фінансовий стан підприємства
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Закінчення табл. 1

Складові репутації підприємства Ризикоутворюючі фактори репутаційних ризиків

2.1. Неконкурентна якість продукції

2.2. Відсутність заходів реагування на крит-
ку в ЗМІ та Інтернеті2. Якість продукції, послуг

2.3. Звинувачення в небезпеці продукції
підприємства з боку цільових аудиторій

3.1. Погіршення репутації керівника

3.2. Негативне ставлення керівника до ети-
ки, корпоративної культури, соціальної від-
повідальності бізнесу3. Репутація топ-менеджерів

3.3. Невідповідність дій керівника посилен-
ню репутації підприємства

4.1. Низький рівень корпоративної культури

4.2. Необізнаність персоналу про можливі
репутаційні ризики4. Корпоративне управління

4.3. Некомпетентність персоналу

5.1. Неконкурентна та неетична поведінка
підприємства на ринку

5.2. Невиконання договірних зобов’язань

5.3. Непрозорість бізнесу, надання недосто-
вірної інформації

5.4. Невідповідність вимогам загального ді-
лового етикету, правовим нормам, партнер-
ським відносинам

5. Етика у відносинах із зов-
нішніми партнерами

5.5. Сумнівна законність методів лобіюван-
ня інтересів підприємства

Слід зазначити, що на конкретний ризик може вплив значна
кількість ризикоутворюючих факторів. Кількість врахованих ри-
зикоутворюючих факторів досить велика. Як наслідок, їх класи-
фікація незрівнянно складніше класифікації ризиків. Так, розроб-
ники системи управління ризиками «Mark To Future» компанії
Algorithmics приводять таблицю, що демонструє співвідношення
окремих груп ризиків і факторів, які на них впливають. Згідно з
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цією таблицею, ринкові ризики, в тому числі репутаційні ризики
є похідними від 50 до 1000 факторів ризику, на кредитні ризики
впливають від 50 до 200 ризикоутворюючих факторів, 20—500
факторів ризику впливають на ризики управління активами ком-
панії. Окремі є нейтивними (унікальними) чинниками репутацій-
ного ризику, інші — інтегральними, які впливають одночасно і
на інші ризики.

Комплексний підхід до дослідження репутаційних ризиків,
тобто облік впливу на репутаційні ризики як ризикоутворюючих
факторів першого рівня (нейтивних і інтегральних), так і факто-
рів другого рівня, дозволить підвищити ефективність управління
ризиками.

Тому саме систематизація ризикоутворюючих факторів репу-
таційних ризиків є важливим етапом при аналізі репутаційних
ризиків підприємства.
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