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— створення нових організаційних форм і розвитку нових си-
стем управління в процесі трансформації;

— скерування трансформації на якісні зміни стану об’єкта,
процесу чи явища;

— створення організації, що навчається, яка здатна не тільки
враховувати зміни і здійснювати перетворення, але й управляти
трансформаційними процесами.

Важливою ознакою організаційної трансформації в умовах
ринкового господарювання є системність перетворень. Систем-
ний, міждисциплінарний і комплексний підходи мають бути по-
кладені в основу побудови системи управління організаційними
трансформаціями (як частини системи управління підприємст-
вом), основним завданням якої є здійснення своєчасних цілеспря-
мованих дій, які забезпечать організаційні перетворення відпо-
відно до цілей функціонування і розвитку підприємства в мін-
ливих умовах зовнішнього середовища.
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Аналіз сучасної теорії [1—8] та практики управління репута-
цією підприємств дозволили нам виокремити кілька тенденцій
розвитку проблематики дослідження:
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— Найпоширенішим є розуміння репутації як суспільної
думки про підприємство, основним засобом формування і спо-
собом презентації якої водночас є мас-медіа: назвемо його
«медійним підходом». Зростанням популярності даний підхід
зобов’язаний інформатизації сучасного життя: створенню но-
вих інформаційних каналів, у першу чергу Інтернету, та їх ін-
дивідуалізації, що забезпечили значно вищу швидкість форму-
вання суспільної думки про підприємство, часто до моменту
безпосереднього споживання його продукції. Ми вважаємо, що
абсолютизація «медійного» управління репутацією підприємс-
тва загрожує нехтуванням сутнісними характеристиками його
продукції (послуг, робіт), і, як наслідок, перетворенням бізнесу
на «мильний пузир», порушенням стійкості розвитку економі-
ки та її кризою. На сьогодні багато компаній різних сфер біз-
несу використовують медійний підхід, однак для спекулятив-
ного бізнесу він залишається основним.

— Юридичний підхід зосереджує увагу на репутації як на
об’єкті правого захисту і його поширення є, зокрема, наслідком
розповсюдженості медійного підходу. Необхідність правової
протидії компаніям-конкурентам як суперникам в інформаційних
війнах і захисту від «чорного піару» викликала розвиток методо-
логії оцінювання збитків, завданих репутації підприємства.
Об’єктом правового захисту найчастіше виступає ділова репута-
ція підприємства.

— Управлінський або внутрішньо-корпоративний підхід ак-
центує увагу на репутації як наслідку ефективної співпраці під-
приємства з власним бізнес-оточенням. Саме підтверджена до-
свідом взаємодії з постачальниками ресурсів і споживачами
продукції репутація є тим фактором, що створює умови для по-
дальшого розвитку підприємства. Тому спрямованість на фор-
мування стійкої репутації, забезпеченої реальними показника-
ми якості продукції, залишається прерогативою системного біз-
несу.

— Соціологічний підхід тяжіє до зовнішньої порівняльної
оцінки репутації підприємств. Поширення різноманітних опиту-
вань і рейтингів1 (галузевих, національних, міжнародних, світо-
вих) як виявів суспільної думки призводить до розуміння рейтин-
гової позиції як відповідного рівня репутації. Причиною роз-
                 

1 Наприклад, відомий рейтинг Reputation Quotient / http://www.harrisinteractive.com/
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повсюдження соціологічного підходу стала необхідність неупе-
редженої та професійної оцінки досягнень компаній, яка б ніве-
лювала переоцінку їх репутації ЗМІ. Однак на практиці зустріча-
ються випадки нечесного рейтингування, які, за умови набуття
масового характеру, здатні дискредитувати сам принцип соціоло-
гічного визначення репутації.

Звичайно, в сучасному світі управління репутацією підпри-
ємств здійснюється з позицій усіх чотирьох перерахованих під-
ходів. Однак необхідно наголосити, що медійний, юридичний
і соціологічний підходи позбавлені інструментів прямого впли-
ву на базис репутації — бізнес-процеси підприємства, які є пре-
рогативою внутрішньокорпоративного репутаційного менедж-
менту.
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