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Забезпечення ефективного функціонування підприємства на ринку 

Підприємство як економічна система існує у відносному просторі й рухається у 

відносному часі з притаманними йому відносними економічними 

характеристиками й елементами, що взаємодіють із зовнішнім середовищем [1, 

с.147]. Відповідно, являє собою соціально-економічну систему відкритого типу: 

залежить і пристосовується до середовища функціонування. Як керована 

соціально-економічна система підприємство складається з наступних основних 

підсистем: 1) соціальної, 2) фінансово-економічної, 3) технічної, 4) 

технологічної, 5) організаційно-управлінської, 6) маркетингової та 7) 

інформаційно-методичної [1,2,3]. Натомість, вихідним елементом системи 

управління будь-якого ступеня складності та масштабу є людина з визначеними 

господарюванням потребами та інтересами, яка здійснює цілеорієнтацію всієї 

системи. Найбільш яскравим відображенням даної тези може слугувати зміна 

попиту на продукцію, товари, роботи, послуги підприємств, щодо яких у 

споживачів сформовані уявлення в цілому про підприємство (сформований 

імідж підприємства).  

Зміст деривації «імідж підприємства» включає в себе дві складові: 

1) описову (або інформаційну), яка відображає образ самого 

підприємства;  

2) оцінну, яка існує в силу того, що будь-яка інформація про 

підприємство спонукає виникнення в суспільній свідомості оцінок, емоцій, які 



можуть мати різну інтенсивність, силу, характер тощо, можуть прийматися або 

відхилятися. 

Етапи формування іміджу тісно пов’язані з покроковими етапами 

розбудови самого підприємства: кожному етапу відповідатиме своя іміджева 

політика, як зовнішня, так і (можливо, в першу чергу) внутрішня, що покликана 

забезпечити максимальний ефект на конкретному етапі розвитку та підготувати 

«плацдарм» для успішного проходження наступного етапу (рис.1). 

 

 

Результатом процесу формування іміджу на кожному етапі розвитку 

підприємства є позиціонування для певної сукупності соціальних груп з 

відповідною актуалізацією та синхронізацією за змістом різних аспектів іміджу.  
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1 Етап. Створення підприємства: витрати на 

формування іміджу, загальну рекламу мінімальні. 

Внутрішній імідж тільки формується. Суворе 

дотримання домовленостей. Оцінка потреб клієнтів 

для формування зовнішнього іміджу (Бажаний імідж). 

3 Етап. Інноваційна діяльність: розширення 

соціальної реклами, реалізація благодійних 

акцій. В іміджі простежуються інноваційні 

моменти, що органічно вписуються в загальний 

стиль діяльності підприємства (Поточний імідж) 

Розвиток діяльності підприємства 

2 Етап.Зайняття частки ринку і стабільне функціонування: 
формування низку завдань щодо внутрішнього і зовнішнього іміджів 

компанії (Доцільний імідж):  

 - внутрішній імідж: впровадження і зміцнення традицій 

підприємства серед співробітників для створення корпоративного 

духу; 

- зовнішній імідж: впізнаваність бренду з врахуванням позитивного 

«шлейфу» підприємства в соціальних та благодійних акціях, 

запровадження таких. 

4 Етап. Трансформація 

(ревіталізація, 

оновлення): опора на 

попередні традиції та 

формування власного 

стилю подачі інформації 

про підприємство 

(Адекватний поточний 

імідж). 


