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Анотоція. У статті розглянуто та проаналізовано основні аспекти формування комінікативної політики сучасних 
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Постановка  проблеми  у  загальному  

вигляді.  В  сучасних  умовах  ринкової  

економіки використання  лише  традиційних  

засобів  виведення  та  просування  товару  на  

ринок (виготовлення  якісної продукції,  

встановлення  конкурентоспроможної  ціни  

тощо)  є  недостатнім.  Зважаючи  на  

теперішній асортимент аналогічних за 

якостями продуктів, такий товар залишиться 

непоміченим кінцевим споживачем, тому  

ефективний  вихід  товару  на  ринок  та  його  

подальше  просування  неможливі  без  

інтенсивного використання комплексу 

маркетингових комунікацій, що спрямовується 

на інформування, переконання,  нагадування 

споживачам про товар, підтримку збуту, а 

також створення позитивного іміджу 

підприємства, ефективної реклами, яка є 

складовою маркетингової комунікації. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 

Маркетингову політику комунікацій на 

вітчизняних промислових підприємствах 

розглядають Моїсеєва Н.К. [6], Гріфін Т. [1], 

Євдокимов Ф.І., Гавва В.М. [3], Крилов В.І. 

[4]. Авторами визначено, що маркетингова 

політика комунікацій складається з таких 

основних засобів  маркетингового  впливу  на  

чітко  визначений  ринок  або  конкретну  його  

частину:  реклама; стимулювання збуту; 

участь у виставках; формування суспільної 

думки; ділове листування; пряма поштова 

реклама та Інтернет; представницькі заходи.  

Аналіз  зарубіжної  економічної  літератури  

свідчить  про  те,  що  оцінка  значущості  та  

ступінь залучення підприємства до процесу 

маркетингових комунікацій відбуваються 

поступово і тісно пов'язані зі специфікою 

функціонування того чи іншого бізнесу. Так, 

Т. Гріфін [1] здійснив дослідження, метою 

якого було дослідити специфіку сприйняття  

маркетологами  різних  елементів  

маркетингових комунікацій. Результати 

досліджень засвідчили, що для підприємств, 

які діють на промисловому ринку,  

насамперед,  належать  чинники  сегментації  

цільової  аудиторії  та  точного  донесення  

інформаційного повідомлення.    

Постановка завдання. Разом з тим, 

потребує подальшого розгляду питання 

аналізу комунікативної політики вітчизняних 

підприємств в сучасних умовах та визначення 

напрямів підвищення її ефективності.  
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Метою  даної  статті  є  визначення 

важливості застосування  зв’язків з 

громадськістю в комунікативній політиці 

сучасних підприємств.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. За сучасних умов споживачі 

досить скептично ставляться до багатьох 

ініціатив фахівців із маркетингу, тому 

привернути, а головне, утримати купівельну 

зацікавленість до якого-небудь виду товарів чи 

послуг досить важко. Навіть визнані лідери на 

ринку не можуть бути абсолютно впевненими 

в надійності своїх позицій. Підприємства 

вимушені супроводжувати продаж своїх 

товарів їх оригінальними, інформативними та 

привабливими зверненнями, які переконували 

б у відповідності цих товарів потребам і 

бажанням споживачів. Головним чинником 

маркетингу товарів стають маркетингові 

комунікації. 

 Саме тому для успішного функціонування 

будь-якого підприємства на ринку 

комунікативна політика є основним засобом 

зв’язку між підприємством та його цільовою 

аудиторією.      

Зв’язки з громадськістю як один з основних 

елементів маркетингових комунікацій багато в 

чому обумовлюють конкурентоспроможність 

підприємств, відіграючи помітну роль у 

формуванні маркетингової стратегії, 

комунікативної політики. Формування 

репутації підприємства, іміджу його товару, 

розвиток бренду залежать від паблік 

рилейшнз, що впливає на якість та рівень 

позиціювання на ринку. Зв’язки з 

громадськістю – це сприяння встановленню 

взаєморозуміння і доброзичливих стосунків 

між особою, організацією та іншими людьми, 

групами людей або суспільством загалом за 

допомогою розповсюдження роз'ясню-

вального матеріалу, розвитку обміну інформа-

цією та оцінки реакції громадськості.  

До основних інструментів піар (зв’язків з 

громадськістю) відносяться зв’язки з пресою, 

пропаганда продукту, корпоративні 

комунікації, лобістська та консалтингова 

діяльність. Однак успішність застосування 

усіх піар-технолгій неможливе без 

сформованої маркетингової політики 

організації. Маркетингова політика 

комунікацій – це комплекс заходів, які 

використовує фірма для інформування, 

переконання чи нагадування споживачам про 

свої товари (послуги) [5, с. 18]. Маркетингова 

комунікація – двобічний процес: з одного 

боку, передбачається вплив маркетингових 

технологій на цільові й інші аудиторії, а з 

іншого – одержання зустрічної інформації про 

реакцію  цих  аудиторій  на  результати  

впливу,  що  здійснюється  фірмою.  Обидві  ці  

складові  однаково важливі, їхній 

взаємозв’язок дає підставу говорити про 

маркетингову комунікацію як про систему. 

Жодне підприємство не може охопити всі 

ринки збуту своєю продукцією та 

задовольнити потреби усіх верств споживачів. 

Навпаки,  концентруючи  зусилля  на  окремій  

цільовій  аудиторії,  підприємство  досягає 

максимального успіху.  

Сучасне  підприємство  управляє  складною  

системою  корпоративних  комунікацій:  

підтримує комунікації  зі  своїми  посе-

редниками,  споживачами  та  різноманітними  

контактними  аудиторіями.  Його посередники  

підтримують  комунікації  зі  своїми  

споживачами  та  різними  контактними  

аудиторіями. Ефективні зв’язки з гро-

мадськістю вимагають знань, на основі аналізу 

і розуміння всіх факторів, що впливають на 

суспільні відносини організації. Хоча 

конкретний проект зі зв’язків з громадськістю 

або кампанії можуть бути створені проактивно 

або реактивно (щоб керувати в кризових 

ситуаціях), перший основний крок у будь-

якому випадку включає в себе аналіз і 

дослідження, для того щоб виявити всі 

відповідні фактори ситуації.  

Зв’язки з громадськістю встановлюються на 

довготривалу перспективу, ефект від яких має 

стратегічний характер. Розуміння важливості 

функції зв’язків з громадськістю в 

демократичному суспільстві приводить до 
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створення спеціальних підрозділів, на які 

покладається здійснення піар-діяльності. Як 

правило,  це самостійні підрозділи всередині 

установ, підприємств, організацій, органів 

державної влади, які очолюються 

заступниками керівника і мають у своєму 

розпорядженні добре підготовлений 

численний персонал. Як зауважують піар-

фахівці, чим більш значущою є владна 

структура (або політична фігура), тим більше 

місце вона займає в інформаційних потоках. 

Піар-фахівці виступають посередниками 

між організацією та різними групами 

громадськості, з якими організація має справу. 

Тому на піарменів покладається  

відповідальність і перед організацією, від імені 

якої вони діють, і перед різними аудиторіями 

громадськості. Вони покликані поширювати 

інформацію, що дозволяє зацікавленим групам 

населення усвідомити політику і діяльність 

даної організації. З іншого боку, піармени 

уважно вивчають громадську думку цих груп, 

інформуючи про нього керівництво 

організації, яка зобов'язана прислухатися до 

настроїв населення і реагувати на них. 

В свою чергу споживачі займаються усною 

комунікацією у вигляді розмов і чуток, 

спілкування між собою та іншими 

контактними аудиторіями. Одночасно кожна 

група підтримує зворотній зв'язок з усіма 

іншими. Процес комунікації складається з  

таких елементів: відправник(підприємство) 

кодує посилання у форму, прийнятну для 

передачі(рекламний ролик), та передає його 

через засіб поширення інформації 

(телебачення або радіомовлення). Одержувач 

(споживач) отримує закодоване посилання 

(дивиться або слухає ролик) та декодує його 

(отримує корисну інформацію). Необхідно 

зауважити, що на кожному з етапів можливий 

вплив сторонніх перешкод, які не дають 

можливості отримати достовірну інформацію. 

Підприємства встановлюють і підтримують 

зв’язки з групами громадськості: 

споживачами, службовцями, конкурентами, 

урядами, акціонерами та кредиторами, 

місцевим населенням, населенням країни, 

міжнародною спільнотою [9]. 

Кожна з таких груп може бути визначена як 

громадськість певної організації 

(підприємства). Для управління відносинами з 

громадськістю використовують процес, який 

визначається як зв’язки з громадськістю. 

На державному рівні зв’язки з 

громадськістю охоплюють: громадську думку, 

суспільні стосунки, авторитет уряду, парла-

менту, фінансові, промислові, міжнародні 

зв’язки тощо. 

На рівні підприємства встановлення 

зв’язків з громадськістю зазвичай зводиться до 

створення, підтримки або відновлення 

позитивного образу — позитивного іміджу 

підприємства, тобто узагальненого уявлення 

широкого кола людей про його керівництво та 

діяльність.  

Метою зв’язків з громадськістю є 

встановлення двостороннього спілкування для 

виявлення спільних уявлень або спільних 

інтересів і досягнення взаєморозуміння, що 

ґрунтується на достовірній та повній 

інформованості. 

Теорія маркетингу визначає головну мету 

зв’язків з громадськістю як досягнення 

взаєморозуміння підприємства з думкою 

суспільства щодо його діяльності. Це означає, 

що метою діяльності підприємства повинно 

бути задоволення потреб споживачів через 

виробництво та продаж товарів (послуг), які 

відповідають сучасним вимогам суспільства, а 

не отримання запланованого прибутку. 

Основні завдання роботи зі зв’язків з 

громадськістю: 

— реалізація внутрішньої політики 

(створення традицій, виховання гордості за 

своє підприємство, вироблювану продукцію 

тощо); 

— реалізація зовнішньої політики 

(комунікації з владними структурами, 

клієнтами, продавцями, споживачами); 

— створення позитивного іміджу (робота з 

думкою широких кіл громадськості про 

підприємство та його продукцію). 
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На підприємстві функції зв’язків з 

громадськістю такі: 

— інформаційна — пов'язана з наданням 

інформації про підприємство цільовим групам 

для того, щоб сформувати у них чітке 

уявлення про нього та його стан; 

— функція формування іміджу — означає 

формування наявного та постійно 

оновлюваного позитивного іміджу 

підприємства в очах громадськості; 

— функція управління — регулювання 

позиції підприємства на ринку з урахуванням 

громадської думки; 

— комунікативна — установлення 

контактів і взаємодії підприємства з 

громадськими та територіальними інститутами 

(споживачами, об'єднаннями, релігійними 

організаціями тощо); 

— функція збереження життєздатності — 

реалізації заходів щодо обґрунтування 

необхідності та корисності діяльності 

конкретного підприємства для громадськості. 

У підприємства існує багато способів 

установлення зв’язків з громадськістю. Однак 

основне завдання полягає в тому, щоб 

правильно їх використовувати у межах 

спеціально розроблюваних цільових програм. 

Щоб забезпечити реалізацію місії 

підприємства на ринку, слід пам'ятати, що 

зв'язки з громадськістю потребують постійної 

уваги. Це не кампанія, яку проводять час від 

часу, а послідовна, буденна та цілеспрямована 

робота. 

Зв’язки з громадськістю встановлюють і 

реалізують за напрямами, висвітленими в 

табл.2. 

Таблиця 2 

Напрями діяльності у сфері зв'язків із громадськістю 

Напрям діяльності Зміст діяльності 

Загальнофірмова 

комунікація 

(внутрішня та 

зовнішня) 

Внутрішня комунікація — прищеплювання працівникам віри у своє 

підприємство, почуття гордості та відповідальності за нього. Для її 

забезпечення передбачається: реалізація заходів, що сприяють 

установленню доброзичливих стосунків між керівниками та підлеглими 

(вечірки, екскурсії, спортивні змагання тощо); надання соціальних пільг 

працівникам (додаткові відпустки, пенсійні та страхові внески тощо); 

видання газети підприємства; підтримка зразкової репутації керівників у 

суспільстві. Матеріальні стимули (премії, висока заробітна плата тощо), які 

впливають на зміцнення позицій підприємства. Зовнішня комунікація — 

створення позитивного іміджу підприємства в очах громадськості міста, 

країни. Важливо своєчасно інформувати громадськість про успіхи та 

досягнення підприємства  

Установлення та 

підтримка стійких 

зв'язків із засобами 

масової інформації 

Роботу спрямовано на розміщення відомостей та матеріалів пізнавально-

інформаційного характеру в засобах масової інформації для привертання 

уваги до певних осіб, підприємства, товарів (послуг) 

Товарна пропаганда 

Реалізація різноманітних заходів, що забезпечують популярність певного 

товару (послуги). Використовують: редакційне місце або час у різних 

засобах масової інформації, доступних потенційним клієнтам. Інколи 

спрямована на конкретний виріб підприємства. Пропагують саме 

підприємство, його торгову марку  

Лобізм 

Діяльність, спрямована на ухвалення, неухвалення або скасування 

законодавчих актів і урядових рішень через вплив на думку законодавців і 

чиновників 

Консультування 
Розробка та подання настанов, пропозицій, рекомендацій щодо питань 

суспільної значимості, становища, репутації та іміджу підприємства 



Альманах науки 

 37 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. 

Комунікаційна політика в маркетингу є 

важливим елементом, що дозволяє визначати 

цільову аудиторію, розробляти стратегію 

просування товарів на ринках, надавати 

інформацію споживачам у вигляді реклами 

про товар, підтримувати відносини з 

постійними клієнтами і знаходити нових, за 

допомогою зв’язків з громадськістю. Таким 

чином, ключовими факторами успіху в 

комунікаційній  політиці  підприємств  є  

використання  інтегрованої  системи  

маркетингових  комунікацій,  тобто  

одночасно  різних  каналів  комунікацій,  що  

створить  можливості  підвищення  

ефективності комунікативної  політики  

підприємства.  

Перспективами  подальших  досліджень  є  

оцінка  ефективності комунікативної політики 

підприємства за допомогою економіко-

математичних моделей.  
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассмотрены и проанализированы основные аспекты формирования коминикативнои политики 

современных предприятий, влияние связей с общественностью тю на конкурентоспособность организации в 

условиях современной экономической ситуауции.      
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Babak O.V. 

PUBLIC RELATIONS IN THE COMMUNICATIVE POLICY OF MODERN ENTERPRISES 

The article deals with the main aspects of forming the communicative politics of modern enterprises; Analyzed the influence 

of public relations on the competitiveness of an enterprise in the current economic situation. 

Key words: marketing, enterprise, public relations, communicative politics, market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


