
Розвиток економіки країни обумовлюється широким використанням до-
сягнень науково-технічного прогресу, тобто впровадженням інновацій. До об'є-
ктів інновації відносяться: продукція (види, якість), матеріали, засоби виробни-
цтва, технологічні процеси, людський фактор (розвиток особистості); соціальна
сфера (зміна поведінки співробітників організації); організаційний розвиток
підприємства. У цьому зв'язку інноваційний процес може розглядатися з різних
позицій і з різним ступенем деталізації: як паралельно-послідовне здійснення
науково-дослідної, інноваційної, виробничої діяльності і маркетингу; у вигляді
часових етапів життєвого циклу інновації від виникнення ідеї до її розробки і
поширення; з позиції циклічності, тому що для підприємства і конкретного то-
вару він має початковий момент (зародження ідеї, випуск) і кінцевий (зняття з
виробництва). Якщо підприємство випускає декілька товарів, то життєві цикли
накладаються один на одного і можна говорити про циклічність інноваційного
процесу підприємства; як процес фінансування і інвестування розробки і поши-
рення нового виду продукту чи послуги.

Для суб’єктів малого підприємництва питання щодо формування умов
конкурентоспроможності продукції, робіт чи послуг є найбільш актуальними.
Їхня діяльність є найбільш вражаючою з боку великих підприємств вітчизняних
або зарубіжних товаровиробників. Для утримання своєї долі на цільових ринках,
вони повинні постійно впроваджувати інновації для покращення якості, приваб-
ливості своєї продукції, робіт чи послуг. З цією метою інноваційні процеси ста-
влять перед собою наступні цілі [1, 2]: пошук нового технічного рішення – ство-
рення винаходу; проведення науково-дослідних і технологічних розробок; тех-
нологічна підготовка серійного виробництва нової продукції; закріплення про-
дукції на нових ринках шляхом постійного удосконалення технології, підви-
щення конкурентоспроможності. Для їхнього досягнення інноваційні процеси
повинні бути для суб’єктів малого підприємництва постійними та на кожній
стадії вирішувати такі завдання: планування – складання плану реалізації стра-
тегії; визначення цілей і організація – визначення потреби в ресурсах для реалі-
зації різних фаз інноваційного циклу, постановка завдань перед співробітника-
ми, організація роботи; виконання – здійснення досліджень і розробок, реаліза-
ція плану; керівництво – контроль і аналіз, коректування дій, накопичення дос-
віду, оцінка ефективності інноваційних проектів, інноваційних управлінських
рішень, застосування нововведень.

Для здійснення цієї діяльності виникає гостра потреба у джерелах фінан-
сування. В умовах фінансової кризи їх пошук доцільно проводити у напрямку
формування раціональної політики ціноутворення, яка б охоплювала дії щодо

максимального використання внутрішніх фінансових резервів. Це можливо,
якщо здійснювати політику гнучких цін на продукцію, роботи чи послуги
суб’єктів малого підприємництва.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕДИА-РИЛЕЙШНЗ В
ПАБЛИСИТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

Проанализированы современные инструменты медиа-рилейшнз и их роль в формиро-
вании паблисити организаций. Выделены особенности подхода украинских компаний
к паблисити, их отличия от зарубежного опыта в данной области. Предложены
меры, способствующие рационализации информационных потоков организации и
приращению ее паблицитного капитала.

Проаналізовано сучасні інструменти медіа-рилейшнз та їх роль у формуванні паблі-
ситі організації. Виділено особливості підходу українських компаній до пабліситі, їх
відмінності від закордонного досвіду в данній області. Запропоновано засоби, які
сприяють раціоналізації інформаційних потоків організації та прирощенню її паблі-
цитного капіталу.

Modern tools of media-relations and their role in formation of publicity of the organisations
have been analysed. Features of the approach of the Ukrainian companies to publicity, their
differences from foreign experience in this area have been allocated. The measures promot-
ing rationalisation of information streams of the organisation and increase of its publicity
capital have been offered.

Современный предпринимательский опыт показывает, что укрепление
доверия, деловой и политической репутации приводит к повышению прибылей
организаций. Этому в значительной мере способствует такое комплексное на-
правление PR- деятельности, как паблисити. Паблисити имеет особое значение
для организации в случаях необходимости улучшения ее репутации, выпуске
нового продукта или возобновления интереса рынка к существующему продук-
ту; в случаях ограниченности бюджета на рекламу; реагирования на кризисную
ситуацию. Исследованиями в этой сфере занимаются многие известные отече-
ственные и зарубежные ученые [1].

Паблисити, или позитивная известность компании, в большей степени
основано на взаимодействии организации со средствами массовой информа-
ции, поэтому в этой сфере широко применяются инструменты такого направ-
ления PR, как медиа-рилейшнз.

Медиа-рилейшнз имеет свои особенности и отличия от других инстру-
ментов PR. Инструмент нацелен на формирование между организацией и об-



щественностью доброжелательных отношений, достижение взаимопонимания,
основанного на правде и полной информированности [2,4].

Наиболее употребляемыми средствами медиа-рилейшнз являются разра-
ботка пресс-релизов, подготовка редакционных материалов, предоставление
интервью, комментариев, цитат по теме, организация пресс-конференций и зав-
траков с журналистами, осуществление выездных мероприятий, связанных с
активной презентацией компании, организация неофициальных мероприятий
для представителей средств массовой информации [3].

С целью идентификации особенностей применения средств медиа- ри-
лейшнз в отечественном и зарубежном опыте были исследованы электронные
сайты компаний, функционирующих в сфере пищевой промышленности. Отли-
чительной чертой электронных информационных ресурсов, представленных
зарубежными компаниями, является акцент на социальную ответственность
бизнеса, соблюдение норм законодательной базы, удовлетворение потребно-
стей, интересов всех целевых групп общественности компаний [5].

На основе проведенного исследования были выделены основополагаю-
щие закономерности формирования положительного паблисити организации,
предложено включить должность ответственного за отношения со средствами
массовой информации в организационные структуры украинских компаний.

Таким образом, предложенные меры будут способствовать оптимизации
информационных потоков компании и приращению собственного паблицитного
капитала.
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МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянута необхідність впровадження інновацій, як рушійної сили конкурентоспро-
можності підприємства, а також основні засади інноваційної політики та адапту-
вання підприємства до змін на ринку шляхом вжиття певних заходів під час впрова-
дження інноваційної діяльності

Рассмотрена необходимость внедрения инноваций, как движущей силы конкуренто-
способности предприятия, а так же основные принципы инновационной политики и

адаптирования предприятия к изменениям на рынке путем применения определен-
ных мероприятий во время внедрения инновационной деятельности

The necessity of introduction of innovations is considered, as motive force of competitiveness
of enterprise, and similarly basic principles of innovative policy and adaptation of enterprise
to the changes at the market by the use of certain measures during introduction of innovative
activity

Інновації сприяють підвищенню рівнів конкурентоспроможності та
ефективності роботи підприємства. Основною метою інноваційної політика
підприємства стає створення належних умов, які сприяли б розвиткові підпри-
ємства завдяки постійному поновленню його продукції. При цьому першочер-
гове завдання керівництва підприємства – дослідження потенційних можливос-
тей зокрема щодо готовності до інноваційних упроваджень і інноваційної здат-
ності, які надають можливість обрати ефективний тип означеної політики [1].
Аналіз інноваційної активності підприємств і проблем, які слід усувати на
шляху досягнення певної мети новими методами, – дуже важливий аспект ін-
новаційної діяльності [2]. Детальний аналіз основних джерел і напрямів фінан-
сування інноваційного розвитку підприємств, є передумовою ефективної реалі-
зації інноваційних проектів окремих підприємств й України в цілому [3].

Одним із можливих способів покращання ситуації та підвищення кон-
курентоспроможності підприємств є здійснення на них комплексу дій з плану-
вання інноваційної діяльності та управління нею [4]. Високоефективне плану-
вання – запорука успішного управління інноваційною діяльністю. Підприємст-
ва мають визначати свою інноваційну стратегію на засаді необхідності адапту-
вання до змін на ринку шляхом вжиття певних заходів із розроблення нових і
модифікованих видів продукції з упровадженням її у виробництво. Лише ком-
плексне вирішення проблеми може дати позитивні результати. Внаслідок впро-
вадження цієї системи управління інноваційною діяльністю можна оптимізува-
ти та вдосконалити інноваційну діяльність на підприємствах [5].

У сучасних умовах орієнтації на ринкові відносини виділяють різні по-
казники економічної ефективності інновацій стосовно різних рівнів економіч-
ної системи, таких як рівень інфляції, порівняння різночасних показників, при-
ведення інвестицій і витрат виробництва до єдиної річної розмірності, що тех-
нічно вирішується на практиці за допомогою різних методів, коефіцієнтів і ін.
Проте однією з основних є проблема обліку загальної величини ефекту від
впровадження інновацій. Тому як інформаційна база, так і методи визначення
ефективності інновацій повинні удосконалюватися, щоб враховувати ті зміни,
які відбуваються в економіці [7].
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