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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На перший погляд назва цієї статті може викли$

кати ряд питань, що пов'язані з недостатньою нау$
ковою інформацією про адміністративний менедж$
мент, його місця та ролі у забезпеченні результатив$
ності функціонування будь$якого суб'єкта господа$
рювання не залежно від форми власності та напря$
му діяльності. Водночас нерозуміння важливості
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Реалізація Україною угоди з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі спонукає до необхід9

ності мобілізації додаткових ресурсів національними суб'єктами господарювання, що сприятиме підви9

щенню їх конкурентоспроможності в нових економічних реаліях. Таким ресурсом є репутація. У статті

обгрунтовано необхідність забезпечення неперервного процесу формування репутації адміністративно9

го менеджменту, як одного із основних резервів організації, починаючи з моменту проектування до су9

проводу діяльності. Визначено складові репутації адміністративного менеджменту, дано формування сут9

ності понять "репутація адміністративного менеджменту суб'єкта господарювання" та "формування ре9

путації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання", обгрунтовано критерії, яким має

відповідати репутація адміністративного менеджменту. Запропоновано алгоритм удосконалення проце9

су формування репутації адміністративного менеджменту за умови, якщо цьому питанню не приділяло9

ся достатньо уваги з першого етапу проектування організації.

Implementation of the Agreement by Ukraine with the European Union on a free trade zone leads to the need

to mobilize additional resources by national entities that enhance their competitiveness in new economic realities.

Such resource is reputation. The need to ensure a continuous process of formation of administrative management

reputation as one of the key provisions of the organization, beginning with the design to maintenance activities

in the article has been substantiated. The composition of administrative management reputation is defined, the

essence of the concepts of "reputation of administrative management of entity" and "formation of reputation of

administrative management of entity", the criteria of reputation of administrative management have been

substantiated. The algorithm of improving the process of reputational forming of administrative management

provided that this issue has not been given enough attention from the first stage of the design organization.
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щодо необхідності формування репутації адмініст$
ративного менеджменту, ще з моменту зародження
ідеї про бажання започаткувати майбутній суб'єкт
господарювання, вже не кажучи про всі наступні ета$
пи проектування та створення організації, є основ$
ною причиною ресурсних втрат.

Не потрібно визначати або призначати когось,
хто, на думку керівника організації, своїми діями або
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бездіяльністю призвів до нераціонального викорис$
тання ресурсів та негативних результатів. Потрібно
дати об'єктивну відповідь на питання: чи було зроб$
лено все для того, щоб із самого початку при побу$
дові окремих елементів системи адміністративного
менеджменту і налагодженні зв'язків між ними та із
заінтересованими сторонами, приділялося достатньо
уваги формуванню репутації? Чи було обрано саме
систему адміністративного менеджменту за основу
для формування репутації менеджменту та органі$
зації в цілому? Якщо цим питанням, на думку хоча б
одного представника Вашої адміністрації, необхід$
но було приділяти увагу через певний термін часу, а
не відразу — Ви вже втратили частину своїх переваг
у конкурентному середовищі. І, головне, Ви, як кер$
івник організації або є опосередкованим, або, у
більшості випадків, — прямим джерелом таких втрат.

Нерозуміння важливості формування репутації
безпосередньо з побудовою системи адміністратив$
ного менеджменту суб'єкта господарювання можна,
до певної міри, виправдати низьким рівнем адмініст$
ративної компетентності. Низький рівень адмініст$
ративної компетентності пояснюється тим, що в Ук$
раїні цим питанням достатньо змістовно почали при$
діляти увагу тільки з 2011 року. Зокрема Міністер$
ством освіти і науки України було затверджено "Ос$
вітньо$професійну програму підготовки бакалавра"
галузі знань 0306 "менеджмент і адміністрування" та
рекомендовано до впровадження у навчальний про$
цес програми нормативних навчальних дисциплін і
практик підготовки бакалавра напряму 030601 "Ме$
неджмент". Саме з цього моменту однією з норма$
тивних навчальних дисциплін було визначено "Адм$
іністративний менеджмент". По факту, цю дисципл$
іну почали вивчати студенти починаючи з 2012—2013
навчального року.

Ще однією причиною низького рівня адміністра$
тивної компетентності є той факт, що викладання
дисципліни "Адміністративний менеджмент", розпо$
чали викладачі, які її, як правило, не вивчали, нау$
кова література цього спрямування практично була
відсутня, а головне — викладацький корпус, за дея$
кими винятками, не мав досвіду роботи на рівні адм$
іністративного менеджменту, не мав практики пер$
сонального проектування і організації діяльності
суб'єктів господарювання та, що саме прикро, не
достатньо кваліфіковано міг пояснити, яка різниця
між менеджментом організації і адміністрацією
(організаційна, функціональна, методологічна, прак$
тична), а також який між ними взаємозв'язок.

Науковці у своїх дослідженнях, на той період, та$
кож не давали відповідь на левову частку питань, що
безпосередньо були пов'язані з формуванням систе$
ми адміністративного менеджменту суб'єктів госпо$
дарювання і щодо місця та ролі представників адмі$
ністрації в цьому процесі. Саме тому, змістовно, ре$
комендована програма нормативної дисципліни "Ад$
міністративний менеджмент" 2011 року, не давала
можливості комплексно отримати відповідний рівень
знань і умінь безпосередньо для формування компе$
тенцій штатних працівників апарату управління суб$
'єкта господарювання.

Водночас, крім адміністративної некомпетент$
ності свідоме бажання займатися питаннями фор$
мування репутації по факту створення та органі$
зації діяльності всіх структурних елементів (або їх
частини) суб'єкта господарювання, прямо вказує на
низький рівень культури адміністрування, що пов'я$
зано безпосередньо з особистісними характеристи$
ками керівника організації. Побудувати організа$
цію (або її частину) і тільки після цього приступити
до формування її репутації це все рівно, що вирос$
тити дитину до певного віку, а потім почати займа$
тися її вихованням, освітою, навичками сприйнят$

тя і налагодження взаємовідносин із оточуючим се$
редовищем.

Такий підхід може бути притаманний керівникам
і науковцям, які не розуміють, що таке адміністра$
тивний менеджмент по суті, який його вплив на фор$
мування загально організаційної системи управлін$
ня суб'єкта господарювання, що таке функція "суп$
роводу діяльності" в адмініструванні, а також жод$
ного разу самостійно не проектували та не створю$
вали організацію. З огляду на це автор, об'єктивно
оцінюючи важливість формування репутації адміні$
стративного менеджменту для суб'єктів господарю$
вання, в межах цієї статті буде намагатися показати
необхідність обов'язкового усвідомленого сприйнят$
тя цієї проблеми з метою її унеможливлення або у
разі виникнення — мінімізації (ліквідації).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика формування репутації суб'єктів
господарювання досліджена в працях П. Дойля, Ф.
Котлера, Ф. Джея, Г. Азоєва, Ф. Ламбена, Г. Даулін$
га та інших. Не залишається вона поза увагою М. То$
мілова, Т. Примак, В. Шкардун, І. Альошина, В. Ку$
рейко, а також приділяють їй достатньо уваги ук$
раїнські науковці І. Бланк, О. Родіонов, О. Мендрул,
Л. Пан, І. Рєпіна та інші.

Водночас дослідження теоретичних, методолог$
ічних і сучасних прикладних аспектів формування ре$
путації адміністративного менеджменту суб'єктів
господарювання залишається поза увагою науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на це, наше дослідження буде спрямо$

ване на обгрунтування доцільності формування ре$
путації адміністративного менеджменту як основи
для формування репутації менеджменту і організації
в цілому. Для цього пропонуємо:

— розкрити сутність понять "репутація", "адмін$
істративний менеджмент", "система адміністратив$
ного менеджменту", "репутація адміністративного
менеджменту", "формування репутації адміністра$
тивного менеджменту суб'єкта господарювання";

— визначити елементи системи адміністративно$
го менеджменту, формування змісту і форми яких
передбачає обов'язкове врахування майбутнього
стану репутації як адміністрації, так і менеджменту
організації, а також суб'єкта господарювання;

— встановити критерії за якими доцільно фор$
мувати репутацію адміністративного менеджменту
суб'єкта господарювання не залежно від форми влас$
ності та напряму діяльності;

— показати, що процес формування репутації ад$
міністративного менеджменту є неперервний, має внутрі$
шню і зовнішню складову, що взаємопов'язані між собою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особа або група осіб, в яких виникла ідея спро$

ектувати і створити організацію будь$якої форми
власності та функціональних напрямів діяльності,
стикається з необхідністю, в разі усвідомлення зна$
чущості цього питання, системного і неперервного
підходу до формування репутації суб'єкта господа$
рювання. Це пов'язано, насамперед, з потребою за$
безпечення динамічного розвитку, залучення інвес$
тицій, збільшення капіталізації, оптимізації взаємо$
відносин із заінтересованими сторонами, підвищен$
ням стабільної конкурентоспроможності.

Фактично майбутні представники адміністрації
суб'єкта господарювання (у тому числі його власни$
ки) із самих перших кроків побудови організації по$
винні формувати її репутаційний капітал — одну з
найбільших цінностей, що має відігравати роль "по$
душки безпеки" (у випадку кризових ситуацій) та
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бути фундаментом конкурентоспроможності на рин$
ку [1].

У результаті правильно організованого неперер$
вного процесу формування репутації адміністратив$
ного менеджменту і на його основі всього менедж$
менту суб'єкта господарювання, вартість організації
може збільшитися на 40—60%. Так, понад 80% кері$
вників підприємств з рейтингу Fortune 500 вважають
репутацію таким же важливим активом, як і фінан$
совий стан підприємства. Зокрема рішення про на$
дання інвестицій суб'єкту господарювання прийма$
ють на основі інформації про позитивну динаміку
репутації, у першу чергу, адміністративного менед$
жменту в [1]:

— Сполучених Штатах Америки і Канаді 26—28%
інвесторів;

— Японії 22% інвесторів;
— Європейському Союзі 21—33% інвесторів.
В Україні розуміння необхідності організовано$

го неперервного процесу формування репутації суб$
'єкта господарювання в цілому, як похідної репутації
адміністративного менеджменту, тільки сьогодні по$
чинає виходити на якісно новий рівень сприйняття
інституційним менеджментом і науковцями. За умов,
що склалися, важливим завданням є напрацювання
сучасних інноваційних підходів до формування ком$
плексної репутаційної платформи на базі системи
адміністративного менеджменту будь$якого суб'єкта
господарювання. У статті пропонуємо розглянути
неперервний процес організованого формування ре$
путації для суб'єкта господарювання, що проек$
тується. Водночас для діючих організацій ми також
запропонуємо алгоритм удосконалення процесу
формування репутації, враховуючи відповідний етап
її розвитку.

Репутація (лат. reputatio — обдумую, споглядаю)
або реноме (фр. renommе'e) є громадською думкою
про когось чи щось, соціальною оцінкою чи устале$
ними уявленнями про особу чи об'єкт, що впливає на
ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта [2].
Об'єктивними показниками репутації може бути
рівень довіри до особи чи об'єкта, що фіксується в
результаті соціологічних опитувань, а також гудвіл
— ринкова вартість ділової репутації.

У свою чергу адміністративний менеджмент це
[3]:

— управління, яке здійснюється вищим керівниц$
твом організації;

— діяльність, пов'язана з рішенням стратегічних
завдань, враховуючи комплекс зовнішніх і внутріш$
ніх факторів впливу та тенденцій розвитку як суб$
'єкта господарювання в конкурентному оточенні, так
і певної галузі суспільного виробництва та держави
в цілому;

— забезпечення діяльності адміністрації, що по$
в'язано з організацією роботи усіх підрозділів, які
сприяють виконанню адміністрацією покладених на
неї функцій.

На практиці система адміністративного менедж$
менту складається з двох підсистем:

— організаційна підсистема управління;
— підсистема адміністративного управління пер$

соналом.
Організаційна підсистема управління відповідає

на питання: хто, що, як і коли повинен робити в
організації для досягнення визначених цілей та по$
ставлених задач. Дана підсистема включає в себе ре$
тельно відпрацьовані статут, штатний розпис, орга$
нізаційну структуру управління, положення про
підрозділи і посадові інструкції, правила внутріш$
нього трудового розпорядку, колективний договір,
налагоджений документообіг, підсистему комуніка$
тивних зв'язків, планування, бюджетування, ресур$
сне забезпечення, регулювання і супроводження

діяльності, закони, принципи і методи управління,
що використовуються адміністрацією і менеджмен$
том організації.

Підсистема адміністративного управління персо$
налом відповідає на питання: як потрібно працюва$
ти, як працівникам налагоджувати відносини з кері$
вниками і колегами, як стимулюється праця, як кер$
івникам правильно контролювати та управляти
підлеглим персоналом. Дана підсистема базується на
основі ефективного налагодження процесів контро$
лю й стимулювання, в межах яких вирішується про$
блема мотивації персоналу до продуктивної та якіс$
ної праці. Підсистема підвищує дисципліну і ста$
ранність всього персоналу. Вона наділяє дійовими
важелями управління керівників всіх рівнів управлі$
ння, при цьому забезпечує чітке й незаперечне ви$
конання кожним працівником організації всіх роз$
поряджень безпосереднього керівника та наказів
керівників вищих управлінських рівнів.

По суті, система адміністративного менеджмен$
ту представляє комплекс взаємопов'язаних між со$
бою елементів організаційної підсистеми і підсисте$
ми адміністративного управління персоналом, що зо$
бов'язує всіх учасників процесу сприймати її як ос$
нову, створену для забезпечення ефективного фун$
кціонування загально організаційної системи управ$
ління, її окремих підсистем і кожного із виконавців.
З огляду на це, на думку автора, система адміністра$
тивного менеджменту суб'єкта господарювання
(організації) — це комплекс відносно відокремлених
взаємозалежних елементів, які через налагоджені
наскрізну підсистему комунікацій і документообігу,
затверджені статут, штатний розпис, організаційну
структурну схему управління, положення про струк$
турні підрозділи та встановлені посадові інструкції
й виробничі завдання, шляхом реалізації функцій
адміністративного менеджменту, використовуючи
наявний ресурсний потенціал, забезпечують досяг$
нення визначених цілей, що відповідають місії орган$
ізації, не вступають у протиріччя із правилами внут$
рішнього трудового розпорядку суб'єкта господарю$
вання та нормами колективного договору, що прий$
нято до виконання адміністрацією і трудовим колек$
тивом, соціально$економічним і суспільно$політич$
ним зовнішнім середовищем, а також законами,
принципами та методами управління (рис. 1).

Проаналізоване дає підстави стверджувати, що
репутація адміністративного менеджменту суб'єкта
господарювання повинна розглядатися комплексно,
а саме:

— як громадська думка працівників різних рівнів
управління, про керівника суб'єкта господарювання,
його функціональних заступників, менеджменту,
який входить до складу адміністрації, спеціалістів та
технічних виконавців апарату управління. Головни$
ми показниками при формуванні такої думки, мають
бути відповідний рівень довіри до адміністрації, що
визначатиметься шляхом оцінки персональних ха$
рактеристик кожного представника апарату управ$
ління, а також оцінка законів, принципів і методич$
них підходів, які використовує топ$менеджмент для
розробки, прийняття і реалізації адміністративних
рішень, та динаміки стабільності отримання позитив$
них результатів;

— як соціальна оцінка процесу формування пря$
мого і опосередкованого інструментарію адміністра$
тивного менеджменту, різноманіття його конфігу$
рації, зрозумілості змісту і форми, об'єктивності та
справедливості впливу на об'єкти управління;

— як усталене уявлення штатних працівників, які
не входять до складу адміністрації, про перелік і
зміст елементів та підсистем системи адміністратив$
ного менеджменту, їх взаємозв'язок, ефективність і
дієвість функціонування та постійне переконання в
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тому, що вона (система адміністративного менедж$
менту) сприяє раціональності, оптимальності та, як
підсумок, результативності виконання функціональ$
них обов'язків, планових завдань, наказів чи розпо$
ряджень керівництва;

— як соціальна оцінка процесу формування
підсистеми організаційних комунікацій, місця і
ролі в ньому адміністрації, її можливостей, стій$
кості до деформації повідомлень, інформаційних
перевантажень, раціональності, оптимальності та
доступності використання при виконанні службо$
вих обов'язків;

— як громадська думка заінтересованих сторін про
менеджмент адміністрації, спеціалістів і технічних ви$
конавців апарату управління з якими вони вступають
у ділові взаємовідносини, їх рівень компетентності,
уміння вирішувати конкретні питання, особистісні ха$
рактеристики. При цьому варто пам'ятати, що довіра
споживачів (усталене уявлення про суб'єкт господарю$
вання в цілому і адміністративний менеджмент органі$
зації зокрема) відіграє вирішальну роль у безболісно$
му виході з багатьох найскладніших ситуацій;

— як соціальна оцінка заінтересованими сторо$
нами якісного рівня процесу комунікацій між орга$

Рис. 1. Візуалізована модель системи адміністративного менеджменту
суб'єкта господарювання (організації)

Джерело: розроблено автором за результатами дослідження.
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нізацією, з якою вони вступають у ділові відносини,
і зовнішнім середовищем. У цьому випадку оціню$
ються комунікаційні зв'язки, що налагоджує, у пер$
шу чергу, менеджмент адміністрації, принаймні з го$
ловними заінтересованими сторонами, якість їх до$
кументального оформлення, а головне — виконання
взятих на себе зобов'язань, які зазначені в цих до$
кументах. Широко відомі випадки, коли позитивна
репутація, сформована за рахунок правильно обра$
ної зовнішньої комунікаційної програми рятувала
суб'єкти господарювання від кризових ситуацій, бан$
крутства, рейдерських захоплень.

Проводячи певне узагальнення, можна сформу$
лювати визначення сутності поняття "репутація ад$
міністративного менеджменту суб'єкта господарю$
вання". На нашу думку, це ресурс суб'єкта господа$
рювання, що формується з моменту зародження ідеї
про його створення в процесі визначення місії, цілей,
стратегій, функціональних напрямів діяльності, а
також при проектуванні будь$якого елементу або
підсистеми системи адміністративного менеджмен$
ту, документально закріплюється у змісті та формі
його регламентів, якісний рівень якого забезпечуєть$
ся і підтримується за рахунок відповідних особисті$
сних й командних показників адміністративної ком$
петентності та культури штатних працівників апара$
ту управління, регулярної ефективної реалізації
функцій адміністрування, налагоджених опти$
мальних (раціональних) діловиробництва і комуніка$
ційних зв'язків із всіма заінтересованими сторона$
ми, досягнення стабільних позитивних результатів.
Водночас "формування репутації адміністративного
менеджменту суб'єкта господарювання" — це непе$
рервний процес, що організовується шляхом нала$
годження внутрішніх і зовнішніх комунікацій із заі$
нтересованими сторонами, дотримання процедур їх
юридично грамотного документування й організу$
вання та подальшого виконання взятих на себе зо$
бов'язань, через забезпечення стабільної підтримки
на якісному рівні за рахунок особистої й командної
адміністративної компетентності та культури прац$
івників апарату управління суб'єкта господарюван$
ня і представників заінтересованих сторін, які є учас$
никами таких комунікацій.

По суті, репутація адміністративного менедж$
менту має відповідати певним критеріям, що будуть
характеризувати рівень адміністративної компетен$
тності та культури працівників апарату управління,
зміст і форму регламентів, конфігурацію прямого і
опосередкованого інструментарію адміністрування,
методи роботи, механізми впливу, об'єктивність і
справедливість оцінки діяльності та інше порівняно
з минулими періодами функціонування суб'єкта гос$
подарювання. Зокрема такими критеріями, на думку
автора, можуть бути [4]:

— рівень відповідальності (підзвітності) працівників
апарату управління, що визначає наскільки доступни$
ми і в повному обсязі для заінтересованих сторін є їх
політика, рішення, дії, відповідальність, наслідки, а та$
кож бажання на відповідну перевірку й обов'язок пев$
ним чином прореагувати на її результати;

— міра прозорості діяльності адміністрації, що
передбачає надання заінтересованим сторонам своє$
часної, повної і достовірної інформації про внутрі$
шню структуру, політику, правила, засоби безпеки,
обов'язки, процес прийняття рішень тощо через на$
лагоджену підсистему внутрішніх і зовнішніх кому$
нікацій;

— рівень етичної поведінки штатних працівників
апарату управління, що характеризує цивілізований
та морально здоровий спосіб формування та забез$
печення функціонування системи адміністративно$
го менеджменту через недопущення некомпетент$
ності, приниження честі та гідності, неетичної пове$

дінки, корупції, здирництва, хабарництва, дискри$
мінації та кумівства;

— рівень поваги до фундаментальних прав людини,
що відображається у регламентах адміністративного
менеджменту і зобов'язує адміністрацію суб'єкта гос$
подарювання провадити таку діяльність та політику, які
відповідають принципам загальної декларації прав лю$
дини й актам різних міжнародних організацій;

— рівень поваги до особистості, що визначатиме,
як адміністрація суб'єкта господарювання наймає на
роботу працівників будь$якої раси, кольору шкіри,
віросповідання, віку, статі, політичних переконань,
дотримується законодавства про дитячу працю і про$
водить недискримінаційну пенсійну політику. При цьо$
му недостатнє володіння мовою, відсутність досвіду
роботи, навичок або освітньої кваліфікації, фізичні
вади чи інші причини, які певною мірою пов'язані з ви$
конанням службових обов'язків, не повинні впливати
на рівень поваги адміністрації до особистості;

— рівень дотримання правових норм передбачає,
що адміністрація суб'єкта господарювання повинна по$
вністю і цілковито дотримуватися всіх законів та нор$
мативних документів, які регламентують її діяльність
(у тому числі актів, визнаних на міжнародному рівні);

— рівень визнання заінтересованих сторін та їхніх
уподобань, передбачає, що керівництво суб'єкта госпо$
дарювання використовує механізм, за допомогою яко$
го заінтересовані сторони можуть отримати консуль$
тації та висловити свої погляди на курс діяльності, а
також одержати відповідну інформацію про політику,
пропозиції та рішення, що можуть на них впливати;

— рівень сприяння сталому розвитку, що прояв$
ляється у постійному намаганні адміністрації суб$
'єкта господарювання задовольнити нинішні потре$
би, не ставлячи при цьому під загрозу можливість за$
довольняти потреби наступних поколінь;

— рівень пропагування і реалізація заходів соц$
іальної відповідальності та створення умов для дот$
римання європейських і міжнародних стандартів
соціальної відповідальності;

— рівень відсутності претензій з боку державних
фіскальних органів;

— рівень відсутності скарг з боку заінтересова$
них сторін;

— рівень довіри до адміністрації, що визначаєть$
ся персональними характеристиками кожного штат$
ного працівника апарату управління і забезпечуєть$
ся прозорістю та демократичністю умов діяльності;

— зрозумілість змісту і форми, об'єктивності та
справедливості, а також різноманіття конфігурації пря$
мого і опосередкованого інструментарію адмініструван$
ня;

— рівень ефективності та дієвості кожного еле$
мента і підсистем окремо та системи адміністратив$
ного менеджменту в цілому, що сприяють раціональ$
ності, оптимальності та результативності виконан$
ня функціональних обов'язків, планових завдань, на$
казів або розпоряджень керівництва;

— рівень стійкості до деформації повідомлень,
інформаційних перевантажень, раціональності та до$
ступності використання при виконанні службових обо$
в'язків підсистеми організаційних комунікацій системи
адміністративного менеджменту суб'єкта господарю$
вання;

— рівень компетентності, уміння вирішувати кон$
кретні питання, особистісні етичні характеристики
менеджменту, спеціалістів і технічних працівників
апарату управління з якими вступають у ділові взає$
мовідносини представники заінтересованих сторін
суб'єкта господарювання;

— якісний рівень процесу зовнішніх комунікацій,
що налагоджено із представниками апарату управл$
іння та заінтересованими сторонами суб'єкта госпо$
дарювання;
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— рівень залучення до формування змісту і ме$
ханізмів функціонування підсистем системи адміні$
стративного менеджменту та процесу прийняття ад$
міністративних рішень менеджменту і спеціалістів,
які не входять до складу адміністрації, а також пред$
ставників заінтересованих сторін (якщо це не несе
загрозу комерційній таємниці);

— наявність умов створених адміністрацією, що
спонукатимуть добросовісно і результативно вико$
нувати свої обов'язки, випускати безпечну продук$
цію або надавати якісну послугу;

— рівень сприяння створенню умов для підтрим$
ки інноваційного клімату як серед працівників апа$
рату управління, так й інших штатних працівників
суб'єкта господарювання;

— динаміка стабільності отримання позитивних
результатів роботи суб'єктом господарювання.

Визначені вище критерії варто сприймати як го$
ловні орієнтири неперервного розвитку суб'єкта гос$
подарювання з моменту зародження ідеї про його
створення. На практиці, забезпечуючи досягнення
відповідного рівня репутації адміністративного ме$
неджменту, що відповідає тому чи іншому критерію,
апарат управління спонукає працівників, які не вхо$
дять до штату адміністрації, виконувати свої обо$
в'язки і формувати відповідний рівень репутації ме$
неджменту і суб'єкту господарювання, не нижче
встановленого.

Якісний позитивний рівень сформованої репу$
тації адміністративного менеджменту, як внутріш$
ньої, так і зовнішньої, пропонуємо оцінювати або за
результатами соціологічних досліджень, або через
процедуру розрахунку гудвіл (ринкової вартості
ділової репутації). Вибір одного із варіантів оцінки
бажано робити виходячи з об'єктивної можливості
отримання статистичних даних у динаміці за 3—5
років діяльності суб'єкта господарювання.

Для топ$менеджменту організації, який не при$
діляв достатньо уваги неперервному процесу фор$
мування репутації із самого першого етапу проек$
тування суб'єкта господарювання, доцільно прове$
сти SWOT$аналіз діючої ситеми адміністративного
менеджменту, оцінивши сильні та слабкі сторони,
ризики і можливості під кутом зору тих втрат і пер$
спектив, що понесли або можуть отримати, враху$
вавши (або не врахувавши) репутацію як один із
стартових ресурсів. Після чого розробити план за$
ходів, реалізація якого буде безпосередньо пов'я$
зана з акцентуванням уваги, у першу чергу, праців$
ників апарату управління і менеджменту, який не
входить до складу адміністрації, що репутація є до$
датковий капітал і процес його системного форму$
вання сприятиме збільшенню вартості суб'єкта гос$
подарювання.

Позитивні результати такого процесу можна от$
римати за умови, коли кожен його учасник, у подаль$
шому, формуючи зміст, визначаючи форму і забез$
печуючи використання того чи іншого елементу або
тієї чи іншої підсистеми системи адміністративного
менеджменту, а також реалізуючи свої безпосередні
функції й виробничі завдання в обов'язковому по$
рядку розпочне сприяти досягненню відповідного
позитивного рівня репутації. У разі свідомого розу$
міння цінності репутації, як капіталу, та необхідності
налагодження комплексного неперервного процесу
її формування, а також періодичному аналізі пози$
тивних і негативних практик та проведення коригу$
ючих дій, — через певний період можна констатува$
ти очікувані результати.

ВИСНОВОК
За будь$яких обставин формування репутації ад$

міністративного менеджменту суб'єкта господарю$
вання розпочинається не тільки і не стільки з момен$

ту зародження ідеї про бажання його започаткува$
ти. На наше переконання, цей процес розпочинаєть$
ся набагато раніше. Це, в першу чергу, пов'язано з
персональними процесами формування репутації і
досягнутим її рівнем тих особистостей, які зголоси$
лися формувати ідею про створення нової органі$
зації, будуть проектувати, організовувати функціо$
нування та забезпечувати адміністративний супровід
діяльності. Саме персональна репутація засновників
(власників, стартового складу топ$менеджменту),
їхні попередні позитивні практики формування ре$
путації адміністративного менеджменту, перспекти$
ви бачення змісту і форми репутації започатковано$
го суб'єкта господарювання є головним джерелом і
вектором його розвитку. Подальші кроки, їх ефек$
тивність і результативність буде залежати від комп$
лексного підходу до формування репутації безпосе$
редньо з побудовою системи адміністративного ме$
неджменту, а потім, за умови обов'язкового враху$
вання, при доборі кадрового складу менеджменту і
ключових працівників організації, які не входять до
складу адміністрації, але забезпечують кінцеві ре$
зультати діяльності, а також фахового супроводу
виконання ними функціональних обов'язків, плано$
вих завдань, наказів і розпоряджень керівництва.

Попри все, варто завжди пам'ятати, що незнач$
на, проте неприємна дрібниця може зіпсувати щось
хороше (справу, настрій, враження тощо). Тому по$
трібно регулярно проводити аудит процесу форму$
вання репутації по всій управлінській вертикалі. Цей
аудит має визначати її рівень, ключові складові, вне$
сок у формування репутації кожного учасника про$
цесу, а, головне, виявляти та / або попереджати по$
яву (локалізувати) тієї незначної, але неприємної
дрібниці, що може звести нанівець (незалежно на
якому рівні управління виявлено) всі позитивні здо$
бутки цілої команди.
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