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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 

 

Управління іміджем підприємства можна представити як 

інтенсивне введення інформації з прогнозованою реакцією на неї.  

Вітчизняні розробки у сфері іміджу підприємства знаходяться до 

теперішнього часу лише в початковій стадії. Імідж найбільш 

досліджуваний, але найменш зрозумілий феномен. На стан теоретичної 

розробленості проблеми іміджу підприємства в нашій країні вплинув 

ряд причин (табл. 1). 

Вітчизняний ринок настільки специфічний, що світовий досвід зі 

створення іміджу поки може більшою мірою використовуватися в якості 

теоретичної бази. Напрацьовані західні методики часто не дають 

очікуваного ефекту або взагалі не є прийнятними на вітчизняному ринку.  

Таблиця 1 – Проблеми управління іміджем промислових підприємств 

та можливі шляхи їх вирішення 

 
Проблема Пояснення та шляхи вирішення 

Певна самоізоляція вітчизняної 

науки від світової впродовж 
довгого часу  

Відсутність соціального замовлення на 

розробку даної проблеми; відсутність 
приватних підприємства та ринкової 

конкуренції.  

Об'єктивні труднощі, пов'язані 

зі складністю і 

багатоаспектністю іміджу 
підприємства  

Відсутність спеціалістів в даній діяльності. 

Нерозуміння істинної мети 

іміджбілдінгу  

 

Більшість керівників підприємств, які 

здійснюють заходи з управління іміджем, не до 

кінця розуміють що саме вони хочуть змінити і 

які конкретні вигоди їм це принесе. 

У 90-х рр. 20 ст. була поширена думка, що 

реклама підприємства не може підвищити рівні 
продажів. Це пов’язано з відсутністю 

конкретних цілей і відповідно аналізу 

діяльності підприємства. [1] 

Відсутність досвіду  Заходи щодо формування та управління 

іміджем в нашій країні почалися відносно 
недавно. І в основному вітчизняні підприємства 

користуються досвідом зарубіжних країн, не 

завжди враховуючи факт особливостей 

національного ведення бізнесу. 

Приділення уваги лише Найчастіше зміна іміджу закінчується лише 



зовнішнім атрибутам іміджу  

 

зміною назви або фірмового стилю, тобто зміни 

не зачіпають усіх сторін діяльності 

підприємства. 

Перенесеня функцій 

управління іміджем на 
керівника підприємства  

 

Роботу по створенню та розвитку 

внутрішньофірмових комунікацій доцільніше 
доручати спеціальним працівникам, які могли б 

її виконувати на високому професійному рівні. 

Організації потребують фахівців із зв'язків з 
громадськістю (ПР). 

Постановка лише фінансових 

цілей діяльності підприємства 
 

На думку американських дослідників Т. Пітерса 

і Р.Уотермена, компанії [2], які сформулювали 
для себе лише фінансові цілі, як правило, не 

досягають великих фінансових результатів, 

яких досягають компанії з більш широким 
діапазоном ціннісних установок. 

Недостатня поінформованість 

персоналу 

Слабко налагоджена система внутрішніх 

комунікацій на підприємстві. 

Невміння оцінити власний 
імідж 

Відсутність єдиної універсальної гнучкої 
методики оцінки іміджу підприємства 

 

Організація роботи по формуванню та управлінню іміджу 

підприємства це складний багатоплановий процес, що вимагає участі 

різних фахівців: маркетологів, соціологів, фахівців з персоналу, 

юристів, програмістів тощо. В Україні практично відсутні організації 

або колективи, що спеціалізуються на подібній діяльності. Популярні 

останнім часом центри управлінського консультування, ПР - агентства 

займаються даною діяльністю, але лише частково. Створення структур 

та підрозділів по розробці загальної концепції формування іміджу на 

підприємстві неможливе без перегляду сформованих підходів до 

організації та управління цими структурами, визначення форми, 

основних функцій і статусу служби, а також основних кваліфікаційних 

вимог до її співробітників. 

Отже, на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин в 

Україні питання формування та управління іміджем підприємства 

постає вкрай серйозно. Це питання потребує детального вивчення та 

вирішення.  
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