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СТРУКТУРА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Сприятливий корпоративний імідж сьогодні стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого 

ділового успіху, а також є головним фактором конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У 

сучасному світі про імідж в тій чи іншій мірі говорять всі. Це свідчить про те, що тема управління іміджем стала 

дуже популярною в діловому світі. Однак усвідомлення керівництвом і власниками компаній того, що імідж і 

репутація складаються десятиліттями і вимагають особливих заходів підтримки, не означає автоматичного 

переходу цих компаній до конкретних і усвідомлених дій в даній області. 

У статті розкривається поняття «імідж організації». Приділено увагу видам корпоративного іміджу. 

Аналізуються структурні елементи і засоби формування іміджу організації, розглядається процес побудови і 

розвитку корпоративного іміджу. Викладено підходи до структури іміджу сучасної організації відповідно до нових 

ринковими чинниками господарювання. 

Ключові слова: імідж організації, елементи іміджу, внутрішній імідж, зовнішній імідж, менеджмент, реклама, PR. 

Постановка проблеми. Активний розвиток 

ринкових відносин в Україні вимагає від 

організацій системної і плідної роботи по 

закріпленню своїх позицій на конкурентному 

ринку. Як показує практика і досвід роботи 

компаній, на ефективність їх діяльності 

впливає безліч факторів. Значиму роль при 

цьому відіграє образ компанії, який вона 

формує на ринку. Проблема формування і 

розвитку іміджу актуальна і своєчасна. 

Необхідно, щоб організації розуміли 

важливість формування і розвитку іміджу і 

приділяли йому особливу роль. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань, пов’язаних з іміджем 

організації, можна знайти в наукових працях 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як 

Даніленко Л. В., Смірнова Ю. А., Браун Л., 

Джи Б., Панасюк А. Ю., Рід С., Жмай О. В., 

Антонова Н. В., Володін К. А. 

Мета статті. Вивчення сутності 

корпоративного іміджу, його складових 

елементів, а також процесу формування 

іміджу організації і основних засобів, за 

допомогою яких це можна зробити. 

Основні результати дослідження. В 

умовах конкурентного ринку все більшого 

значення для залучення і утримання 

споживачів набуває іміджу організації як один із 

чинників забезпечення конкурентоспромож-

ності. При цьому істотне значення має 

стратегічна орієнтація організації. Сьогодні 

зрозуміло, що орієнтація на товар може 

привести до відриву від реальних потреб; 

орієнтація на ринок зосереджує виробника 

тільки на збуті; орієнтація на клієнта дає 

можливість задовольнити його сьогоднішні 

потреби, відволікаючи від перспективних. 

Таким чином, найбільш вірним стратегічним 

орієнтиром стає потреба як така, і чим краще 

виробник зможе задовольнити потреби, тим 

вище його конкурентоспроможність. 

Незалежно від того, в якій сфері бізнесу 

працює організація, її діяльність формує 

певний рівень іміджу (позитивний або 

негативний, сильний чи слабкий). Ринкові 

відносини активно впливають на даний 

процес, так як в даний час формуються нові 

зв'язки між суб'єктами ринкових відносин, які 

характеризуються такими факторами: 

 посиленням конкуренції; 

 зростанням ролі інформації, яка 

доступна населенню; 

 активною зміною соціальних, 

політичних і економічних умов 

господарювання [1]. 

Слово «імідж» походить від латинського 

imago, пов'язаного з латинським словом 

imitari, що означає «імітувати» [2, с. 296]. Це 

поняття може трактуватися як у вузькому, так 

і в широкому сенсі. У широкому розумінні 

«імідж» - це сукупність природних і 

спеціально сконструйованих властивостей 

об'єкта. У більш вузькому сенсі – це свідомо 

сформований образ об'єкта, що наділяє 

останнього додатковими цінностями і дає 

можливість продукувати ті враження про 

об'єкт, ставлення до нього і його оцінки, які 

необхідні його творцеві [3, с. 292]. 

Таким чином, імідж компанії – це 

комплексне поняття взаємозв’язку між 

враженням, яке компанії хоче справити на 
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стейкхолдерів, та враженням о компанії, яке 

реально існує у потенційних стейкхолдерів [4]. 

Поняття «імідж» є об'єктом дослідження 

декількох наук: соціології, психології, 

менеджменту, економіки, політології. З точки 

зору соціології імідж розглядається як 

уявлення про конкретний об'єкт. В економіці 

імідж компанії більше представлений як образ 

організації і його продукту (послуги). 

Політологія вивчає імідж з позицій влади і 

авторитету, могутності політичних лідерів [5]. 

Імідж фірми має якісні та кількісні 

характеристики. Якісні характеристики 

визначаються економічними, екологічними, 

фінансовими потребами суспільства в 

діяльності фірм, а кількісні – вартістю її 

"доброго імені" (good will), яка прямо 

включається в оцінку її бізнесу. Зміст ділового 

іміджу фірми визначається набором цілей, 

завдань, методів і заходів їх виконання, що 

визначаються стратегією розвитку організації. 

До методів і заходів можна віднести грамотну 

фінансову, виробничу, маркетингову 

(комунікації та брендинг), управлінську 

діяльність, засновану на використанні 

соціально-корпоративних технологій. 

Процес формування і розвитку корпоративного 

іміджу – це складний процес, який вимагає 

великих зусиль і уваги. Важливо, щоб керівництво 

і персонал організації чітко розуміли важливість 

корпоративного іміджу і докладали максимум 

зусиль для його розвитку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процес формування та розвитку корпоративного іміджу [6] 

На вході розташовується первинний імідж; 

на виході сформований (покращений) імідж. 

Після оцінки початкового іміджу ми 

отримуємо конкретні результати існуючого 

іміджу (початкового іміджу). Потім 

починається етап розробки конкретного плану, 

в ході цього етапу формуються певні етапи і 

дії. Потім настає етап реалізації плану, після 

якого з'являється сформований (покращений) 

імідж, який необхідно оцінити. 

До основних засобів формування іміджу 

відносяться: 

1. продукт діяльності організації – якість 

товарів і послуг в сприйнятті потенційних 

споживачів; 

2. фірмовий стиль – способи візуальної 

комунікації з потенційними споживачами; 

3. організаційна культура – традиції, стиль 

поведінки співробітників і побудови 

взаємовідносин з клієнтами; 

4. реклама – для формування сприятливого 

іміджу вона повинна бути правдивою, 

ненав'язливою, що забезпечує впізнаваність і 

відмінності від конкурентів; 

5. зв'язку з громадськістю – повинні 

формувати позитивну думку суспільства в 

цілому про організацію і її товари за рахунок 

відображення використання прогресивних 

технологій, дотримання екологічних вимог, 

спонсорства заходів, участі у виставках і т.п. 

З теорії корпоративної іміджологіі відомо, 

що структура іміджу будь-якої компанії 

формується за чотирма основними 

елементами: 

 Відчутний імідж компанії – це те, що 

покупець може побачити, понюхати, почути, 

помацати і спробувати, тобто, по суті справи, 

товар або продукція компанії. 

 Невідчутний імідж компанії – це 

відповідна реакція покупця на відчутне, на 

обслуговування і ставлення до нього 

співробітників компанії, сервіс. 

 Внутрішній імідж компанії – це 

атмосфера всередині компанії, позитивне і 

негативне ставлення співробітників до 

керівників і політики компанії, яка 

виражається, перш за все, в ступені відданості 

співробітників своїй фірмі. 

 Зовнішній імідж компанії – виражається 

у впливі перших трьох факторів плюс 

громадській думці про фірму, що формується 

рекламною кампанією, якістю продукції, 

зв'язками із засобами масової інформації та 

громадською роботою. 

Як можна помітити, імідж в традиційному 

розумінні – це тільки одна четверта його 

частина, яка називається зовнішнім іміджем. 
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Якщо розглядати імідж організацій з 

позицій системного підходу, то він включає в 

себе ряд складових, що утворюють його 

структуру (табл. 1). 

Елемент Характеристика 

Імідж товару Функціональність, цінність, ергономічність, додаткові 

властивості і т.п. 

Імідж споживача Соціальний статус, стать, національність, професійна діяльність, 

звички споживача і т.д. 

Внутрішній імідж Психологічний клімат, рівень конфліктності, наявність 

цінностей і норм поведінки. 

Імідж засновника Рівень освіти, соціальна приналежність, захоплення, досвід, професійна 

діяльність, соціально-психологічний рівень, манера поведінки. 

Імідж персоналу Професійні вміння і навички, соціальний статус, рівень освіти і культури. 

Соціальний імідж Рівень участі компанії в соціальних проектах, роль організації в 

місцевому співтоваристві. 

Бізнес-імідж Фінансова стабільність, ділова активність. 

Табл. 1. Елементи корпоративного іміджу 

Джерело: адаптовано [7]. 

 

Для формування і розвитку іміджу 

необхідно, щоб організації використовували 

різні методи і інструменти. Серед інструментів 

і методів формування і розвитку іміджу 

найбільш відомі такі, як SWOT-аналіз, SNW-

аналіз, матриця нестабільності зовнішнього 

середовища, PR та ін. Важливо відзначити, що 

немає методу або інструменту, який відразу б 

охопив усі аспекти іміджу, тому організації 

повинні використовувати відповідні методи і 

інструменти системно. 

Висновки та пропозиції. Формування 

позитивного іміджу організації є однією з 

найважливіших умов забезпечення лояльності 

споживачів, а отже, підвищення 

конкурентоспроможності та стабільності. 

Формування іміджу – це завдання не тільки 

відділу маркетингу, але і всіх інших 

підрозділів організації, і вирішити цю задачу 

можна тільки шляхом організації системної і 

злагодженої роботи всіх підрозділів. 

Процес розвитку іміджу повинен бути 

безперервним. Необхідно, щоб організації 

чітко розуміли його важливість, постійно 

відстежували і оцінювали імідж. Організації 

повинні використовувати безліч методів та 

інструментів в процесі побудови і розвитку 

іміджу. Важливість іміджу очевидна, оскільки 

він допомагає організації досягати бажаних 

результатів. Тому і керівництво, і персонал 

організації повинні бути прямо зацікавлені в 

побудові і розвитку її ефективного іміджу. 

 

Список використаних джерел: 

1) Титова С. В., Вассерберг Е. М. Структурный подход к имиджу организации / С. В. Титова, 

Е. М. Вассерберг // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. - №3 (55). – с. 76-78. 

2) Королько В. Основы паблик рилейшнз. – М.: «Рефл-бук» «Ваклер», 2001. – 528 с. 

3) Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций // Маркетинг и 

маркетинговые исследования. – 2007. – № 4(70). – С. 148–157. 

4) Жмай А. В. Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж предприятия / А. В. 

Жмай // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Т. 16, Вип. 2 (36) : збірка наукових 

праць. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – с. 199-213. 

5) Самойлова, Е.С. Теоретические подходы к определению структурных элементов имиджа 

организации (управленческий аспект) / Е.С. Самойлова // Научные исследования: от теории к 

практике. – 2015. – № 1. – С. 339–340. 

6) Горчакова Р. Р. Особенности формирования корпоративного имиджа / Р. Р. Горчакова // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – № 2 (22). – С. 185–192. 

7) Володин, К.А. Структура имиджа организации / К.А. Володин // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2014. – № 2. – С. 2–8. 
 



 Альманах науки 

 
64 

Силкина Д.А., 

СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 

Благоприятный корпоративный имидж сегодня становится необходимым условием достижения фирмой 

устойчивого и продолжительного делового успеха, а также является главным фактором конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках. В современном мире об имидже в той или иной мере говорят все. Это 

свидетельствует о том, что тема управления имиджем стала очень популярной в деловом мире. Однако осознание 

руководством и собственниками компаний того, что имидж и репутация складываются десятилетиями и 

требуют особых мер поддержки, не означает автоматического перехода этих компаний к конкретным и 

осознанным действиям в данной области. 

В статье раскрывается понятие «имидж организации». Уделено внимание видам корпоративного имиджа. 

Анализируются структурные элементы и средства формирования имиджа организации, рассматривается процесс 

построения и развития корпоративного имиджа. Изложены подходы к структуре имиджа современной 

организации в соответствии с новыми рыночными факторами хозяйствования. 

Ключевые слова: имидж организации, элементы имиджа, внутренний имидж, внешний имидж, менеджмент, 

реклама, PR. 

 

Silkina D.  

STRUCTURE AND PROCESS OF FORMING THE ORGANIZATION’S IMAGE 

A favorable corporate image is becoming a prerequisite for the firm to achieve sustainable and lasting business success, and 

it’s also a major factor of competitiveness in the national and foreign markets. In the modern world, everyone speaks about 

the image in one way or another. This shows that the theme of image management has become very popular in the business 

world. However, the management's and the owners' awareness that the image and reputation are decades-old and require 

special support measures does not mean the automatic transition of these companies to concrete and conscious actions in this 

area. 

The article reveals the notion of "image of the organization". Attention is paid to the types of corporate image. Structural 

elements and means of forming an organization's image are analyzed, and the process of building and developing a corporate 

image is considered. The approaches to the structure of the image of a modern organization are described in accordance with 

the new market factors of management. 

Key words: image of the organization, image elements, internal image, external image, management, advertising, PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


