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Міжнародний економічний рейтинг «Ліга Кращих» - 
інтернаціональний бренд, який об'єднав експертів у різноманітних 
напрямках економічної діяльності з різних країн для проведення 
комплексної оцінки діяльності підприємств, організацій та установ 
(далі - Компанії) на території тієї чи іншої країни.

90-ті роки були відмічені початком активного економічного 
залучення країн Західної Європи в економіку східноєвропейських 
країн. Більш розвинені країни інтегрували в нову економічну модель 
держави, що розвиваються, прогнозуючи й визначаючи максимально 
перспективні напрями діяльності, а також обирали надійних 
партнерів в країнах експансії західних капіталів. 

У результаті виникла необхідність комплексної оцінки підприємств, 
заснованої на чітких і зрозумілих економічних критеріях діяльності, 
відмінних від стандартизованих методик оцінки компаній, котра 
застосовується на фінансових ринках.

ПРО РЕЙТИНГ
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ПРО СТРАТЕГІЮ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Оргкомітет Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» здійснює рейтингування підприємств та 
інформує ділові кола країн про його результати виключно з власних коштів. Зовнішнє фінансування для 
допомоги в складанні рейтингів здійснюється на добровільній основі і тільки після публічного оголошення 
результатів. Змінити отримане на підставі проведеного аналізу місце в рейтингу неможливо. Поліпшити (як 
і погіршити) місце в рейтингу можна виключно поліпшивши свої фінансово-економічні показники до 
моменту проведення наступного етапу ранжування.

 

З метою об'єднання компаній-лідерів для створення сильної та 
впливової професійної спільноти М  «Ліга Кращих» постійно 
розвивається для надання своїм партнерам максимально якісного 
інформаційно-аналітичного продукту: покращує наявні і розробляє 
нові методики й критерії оцінки компаній, постійно розширює 
регіони присутності та кількість досліджуваних учасників 
рейтингування.

ЕР

Стабільний попит на результати рейтингу протягом більш ніж 5 років 
у різних країнах від великої кількості компаній у різноманітних видах 
економічної діяльності - найкраща оцінка професійної діяльності 
експертів МЕР «Ліга кращих».

У 2012 році МЕР «Ліга кращих» став членом міжнародної 
рейтингової Асоціації «Interna�onal Ra�ng Associa�on», штаб-
квартира якої знаходиться в Гонконгу. Асоціація «Interna�onal Ra�ng 
Associa�on» - це компанія, котра об'єднує в своєму складі різні 
національні та наднаціональні рейтингові агентства у всьому світі. 

малі підприємства

середні підприємства

великі підприємства39%

34%
27%

КІЛЬКІСТЬ ПІДПРЄМСТВ
ДЛЯ РАНЖУВАННЯ

ФІНАНСУВАННЯ
МЕР «ЛІГА КРАЩИХ»

273 400

24+1
ОБЛАСТІ

(+АР Крим)
КЛАСІВ 

ЄКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

615
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ПРО ПРАВИЛА

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Ключові правила МЕР «Ліга Кращих»:  
 1. Незаангажованість; 
  2. Репрезентативність даних; 
 3. Комплексність; 
 4. Максимальне  охоплення  галузей  економіки.   

Подані  принципи  охоплюють  всі  сфери  діяльності  рейтингу  і  
включають  в  себе  як  відношення  до дійсної  оцінки  економічних  
показників,  так  і  морально-етичні  принципи  експертів  компанії.

1. Правило « » - це незалежність від думки 
будь-яких маркет-мейкерів, органів державної влади, 
профспілок, відсутність можливості їхнього прямого і 
непрямого впливу на результати рейтингування. 

Незаангажованості

2. Високі стандарти правила « » 
досягаються шляхом використання у своїй діяльності 
стандартів, прийнятих в European Ra�ng Standar , а саме: 
укладення договорів із державними органами статистики, 
податкових і митних служб аналізованих країн, проведення 
незалежних маркетингових досліджень та експертиз із метою 
отримання необхідної статистичної інформації для складання 
рейтингів. 

t

Репрезентативності даних
Міжнародних

Бізнес
зустічей

37 міжнародних договорів*1,47 млрд. доларів

* договори між учасниками Самітів. Загальна сума контрактів отримана 
шляхом підсумовування вартості договорів, згідно коментарів сторін.

25% договорів в євро

20% договорів в гривні

55% договорів в доларах США

148 учасників з України

285 учасників із країн СНД

52 учасника із Європи

93 учасника із Азії
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ПРО ПРАВИЛА

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Важливо розуміти, що з аналізу повністю прибрані так звані 
«думки експертів», тобто непідтверджені реальними даними і 
цифрами судження. Оцінка дається виключно на підставі 
емпірично отриманих даних, а також чітких аналітичних 
методик.

4. « » досягається 
шляхом залучення до процесу рейтингування всіх без винятку 
підприємств у всіх без винятку видах економічної діяльності 
окремо взятої країни. Відстежуючи динаміку змін в результатах 
рейтингу за роками, можна з упевненістю прогнозувати як 
розвиток окремого підприємства, так і галузей, областей, 
регіонів і країни в цілому.

Максимальне охоплення галузей економіки

3. Правило « » - одне з найбільш важких у 
реалізації правил Міжнародного економічного рейтингу «Ліга 
Кращих». Під комплексністю ми розуміємо максимальне 
охоплення фінансово-економічних критеріїв, які зможуть дати 
найповнішу картину діяльності за звітний період як окремо 
взятої компанії, так і галузі вцілому (а також спроектувати 
результати дослідження на макроекономічний рівень). 

Комплексності

Кількість учасників
Міжнародних Бізнес-зустрічей

2014 2015 2016 2017 2018

37 21 62 54 64
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ПРО НАГОРОДИ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

З метою заохочення компаній, їхніх керівників і співробітників, а 
також з метою спрощення ідентифікації провідних підприємств країн 
партнерами по ринку й міжнародними компаніями, Президією 
Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» було прийнято 
рішення про вручення всім компаніям, які потрапили в ТОП рейтингу, 
почесних нагород.

Статус-нагорода «Підприємство року» 

Сертифікат  міжнародного  зразка  “Підприємство  року”  
вручається  виключно  компаніям,  які  потрапили  в  ТОП  
компаній  за  результатами проведеного  рейтингування.  
Заслужений  статус  “Підприємство  року” може  стати  
ключевою  відмінністю  від  конкурентів  під  час  рекламної  
кампанії,  інформаційним  приводом  для  медіа-кампанії,  
гарним  стимулом для  колективу  та  вагомим  аргументом  при  
участі  в  тендерах  та  суперечках. 

Сертифікат  міжнародного  зразку  «Підприємство  року»

Спеціальна  нагорода  Міжнародного  економічного  рейтингу  
«Ліга Кращих» вручається  виключно  підприємствам,  які  
увійшли до  ТОП  компаній  за результатами  проведеного  
рейтингування.  Одночасно  з  врученням відзнаки  компанія  
отримує  право  маркувати  свою  продукцію  графічним  
зображенням  цієї  нагороди.  
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ПРО НАГОРОДИ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Сертифікат «Керівник року»

Сертифікат «Г »ордість професії

Інформацію про вручення відзнаки рекомендується заносити до 
розділу «Заохочення» у трудовій книжці співробітника .

Інформацію про вручення відзнаки рекомендується заносити до 
розділу «Заохочення» у трудовій книжці керівника (або в особову 
справу, якщо використання трудових книжок не передбачено 
законодавством держави).

Персональна нагорода кращому прац внику компан . 
Присвоюється спеціальним Розпорядженням Оргкомітету 
Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих». Дозволяє 
відзначити компанії 

і ії

співробітників, що допомогли досягниті 
видатних результітів та стати к єю омомпані -лідер  у своєму виді 
економічної діяльності. 

Персональна нагорода керівнику компанії. Присвоюється 
спеціальним Розпорядженням Оргкомітету Міжнародного 
економічного рейтингу «Ліга Кращих». Дозволяє відзначити 
керівника підприємства, як голову успішної компанії-лідера у 
своєму виді економічної діяльності. 

Дані  нагороди  є  запатентованими  ТМ,  
використання  яких  без  дозволу  МЕР  “Ліга  

кращих”  переслідується  за  законом. 
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ПРО НАГОРОДИ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Орден «Лідер економіки»
До нагородження відзнакою «Орден «Лідер економіки» 
представляється співробітник компанії-переможця рейтингу, 
який вніс максимальний внесок у розвиток підприємства і 
показав кращі результати за звітний період. 

З метою заохочення керівників підприємств-лідерів, засновників 
та кращих працівників для подальшої продуктивної роботи в 
інтересах держави, рейтингом заснована нагорода Медаль «За 
високий професіоналізм». 

Ставлячи за мету заохочення керівників підприємств-лідерів, 
засновників та кращих працівників для подальшой 
високоефективної праці заради інтересів підприємства та країни 
в цілому, рейтингом заснована нагорода Орден “Української 
землі”.

Орден «Української землі»

Медаль «За високий професіоналізм»

Медаль
«За високий профе »сіоналізм

Дані  нагороди  є  запатентованими  ТМ,  
використання  яких  без  дозволу  МЕР  “Ліга  

кращих”  переслідується  за  законом. 

Орден «Української землі»

Розпорядження про нагородження виноситься Президією 
Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» на підставі 
інформації, отриманої від керівництва компанії.

Орден « ідер економіки»Л
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ПРО ПЕРЕВАГИ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Зображення  статус-нагороди  «Підприємство  року»  на  
продукції  компанії,  в рекламних  та  інформаційних  матеріалах.

Підприємству  надається  перевага  у  державних  та  
комерційних  тендерах.

Позитивний  імідж  перед  клієнтами,  вітчизняними  та  
зарубіжними  партнерами, контролюючими  органами.

Прозоре  підтвердження  платоспроможності,  надійності  та  
стабільності  у  порівнянні  з  конкурентами  в  розрізі  галузі.

Сертифікат  «Підприємство  року»  використовується  як  вагомий  
аргумент  у  залучені  кредитних  та  інвестиційних  коштів.

Демонстрація  органам  виконавчої  та  законодавчої  влади  
стабільності  підприємства  і  його  внеску в  економічний  
розвиток  регіону,  країни,  сплату  податків  і  соціальної 
відповідальності.

Переваги для підприємства

отримують 
и 

з доставкою 
до офісу

нагород

4% 14%

82%

відвідують
бізнес-зустріч

обирають 
урочите 

нагородження 
в офісі

+0,48%
зростання вартості підприємства від 
попадання до Рейтингу «Ліга кращих»

>  5 02 1 Лідерів,
що отримали 
нагороду
за поданням
МЕР «Ліга кращих»
в різні роки

з 273 400
підприємств
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ПРО ПЕРЕВАГИ

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

Стимулювання командного духу.

Можливість оцінки результатів діяльності власного колективу в 
порівнянні з конкурентами в галузі діяльності підприємства.

Суспільне визнання і подяка за плідну працю.
Відзначення професіоналізму керівника на підприємстві у 
відповідній галузі.

Істотний факт в біографії керівника для подальшої службової 
кар'єри.

Вшанування професійного внеску кожного працівника у загальну 
перемогу підприємства-лідера.
Підсвідома мотивація підвищення продуктивності праці 
персоналу.
Розвиток і зміцнення корпоративної гордості.
Підвищення престижу робітничих професій.
Відновлення духу здорової конкуренції між підприємствами 
однієї галузі і співробітниками-колегами.

Переваги для керівника

Переваги для трудового колективу

Динаміка текучки кадрів в році, наступному 
за роком отриманням призового місця в Рейтингу, %

10 12 11,5 11,8 6

+12,3%
кількість відгуків на вакансії підприємства-лідера
від потенційних працівників

Представництво в Україні
вул. Стеценка, 19, будинок 66
м. Київ, 04128, Україна
тел.: +380 (44) +380 (44) 
www.businessukraine.net

361-86-17, 361-86-19 

http://www.businessukraine.net
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ВИГОТОВЛЕННЯ НАГОРОД

Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ” Розміщення інформації про підприємство, 

керівництво, продукцію, послуги, 
пропозиції та досягнення на сайті МЕР 
“Ліга кращих”  www.businessukraine.net

Отримання п м омідприємство -лідер  
статус-нагород  » та  
Сертифікат  міжнародного зразку

и «Підприємство року
у

Отримання співробітниками 
підприємства-лідера Сертифікату 
«Керівник року» та Сертифікату «Гордість 
професії»

Стандарт VIP

13 758
грн (з ПДВ)

2  4 846
грн (з ПДВ)

Право маркування продукції підприємства 
знаком « ідприемство року» з 
зазначенням року візначної перемоги

П

Доставка нагород до офісу компанії-лідера

Отримання керівником підприємства-
лідера Ордену «Української землі» або 
Ордену «Лідер економіки»
Отримання кращим працівником 
підприємства-лідера Медалі «За високий 
професіоналізм»

Базовий

12 540 
грн (з ПДВ)

Представництво в Україні
вул. Стеценка, 19, будинок 66
м. Київ, 04128, Україна
тел.: +380 (44) +380 (44) 
www.businessukraine.net

361-86-17, 361-86-19 

http://www.businessukraine.net
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Міжнародний економічний рейтинг
“ЛІГА КРАЩИХ”

КОНТАКТИ

вул. Стеценка, 19, буд 66  .

Центральний офіс в Україні   

м. Київ, 

тел.: +380 (44) +380 (44)   361-86-17,    361-86-19 
www.businessukraine.net

04128, Україна 

Німеччина, м. Мюнхен 

tel +49 (0) 2284061222, fax +49 (0) 2284063801             

Офіси «Ліги Кращих» в інших країнах світу      

81541 Munchen, Dollmannstr, 2,  c/o Kroter      

Гонконг, Коулун 
Unit 2001,  Mongkok  Commercial  Centre,  16  Argyle  Street        
Mongkok, Kowloon,  Hong  Kong    

Представництво в Україні
вул. Стеценка, 19, будинок 66
м. Київ, 04128, Україна
тел.: +380 (44) +380 (44) 
www.businessukraine.net

361-86-17, 361-86-19 

http://www.businessukraine.net
http://www.businessukraine.net

