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Вплив корпоративного іміджу на потенціал конкурентоспроможності
обумовлений тим, що позитивний імідж, створюючи додаткову споживчу
цінність, здатний залучати потенційних клієнтів, підвищувати ступінь задо-
воленості й лояльності існуючих покупців, підтримувати й підсилювати їх
прихильність фірмі, що адекватно відбивається на її фінансових результатах і
ринкової вартості бізнесу.

Література: 1. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. — СПб.: Из-
дательство «Питер», 2000. – 224 с. 2. Алешина И.В. Корпоративный имидж // Маркетинг. – 2002. –
№ 1. – С. 50–53. 3. Бабич К., Лахно И. Оценка имиджа промышленного предприятия // Бизнес-
Информ. – 1997. – № 8. – С. 47–58. 4. Котлер Ф. Международній маркетинг. – С.-Петербург: Пи-
тер, 2001 5. Попов Е. Формирование общественного мнения // Маркетинг. – 2007. – № 5. – С. 43–
49. 6. http://www.biscuit.com.ua, http://roshen.com/ua, http://www.nestle.ua, http://www.svitoch.lviv.ua

УДК 658.12

ЄВЧУ М.М., ІВАНИЦЬКИЙ В.Д., канд. техн. наук, доц.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕРАКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ

Відомо, що шляхи вирішення проблеми розвитку та адаптації соціально-
економічних систем будь-якого рівня визначаються вибором тієї чи іншої
концепції стратегічного планування, цілей і засобів цього розвитку. У свою
чергу, зміст (структура, етапи, ресурси) стратегічного планування визнача-
ються тим змістом, який вкладається в поняття «стратегія». Уточнення цього
сенсу і вибір авторської позиції є складною науковою проблемою, яка знахо-
диться в центрі уваги сучасної теорії менеджменту.

Доцільність проведення даного дослідження підтверджується тим, що
сутність підприємницької діяльності в теперішній час характеризується не-
обхідністю формування загальної стратегії підвищення конкурентоспромож-
ності, для чого здійснюється стратегічне планування діяльності підприємни-
цьких структур.

У зв'язку із цим, представляється актуальним розгляд інтерактивного пі-
дходу планування та виділення на цій основі ключових властивостей інтерак-
тивної стратегії.

Інтерактивність в загальноприйнятому значенні розуміється як поведін-
ка взаємодії чи діалогу, а тому інтерактивна стратегія повинна мати чітко ви-
ражену соціальну спрямованість на діалог системи з її оточенням. Така стра-
тегія передбачає безперервний діалог і взаємодію із зовнішнім середовищем
для досягнення спільних соціально орієнтованих цілей, зберігаючи при цьо-
му і внутрішньо системну неієрархічну взаємодію як при розробці цілей, так і
при їх здійсненні. Отже, справедливо таке визначення.

Інтерактивна стратегія є заглиблення активної стратегії, при якому чітко
формулюється зовнішня мета чи місія системи та визначено характер взаємо-
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дії із зовнішнім середовищем.
Інтерактивна стратегія може бути спрямована не тільки на досягнення

стабільності, зростання і розвитку як загальносистемних цілей, але й на на-
ближення до недосяжних повністю (ідеальних) цілей і таким чином задавати
напрямок бажаних змін. Інтерактивна стратегія є вибраним способом реалі-
зації ідеалізованого проекту бажаного майбутнього і обов'язково передбачає
зміни як в самій системі, так і в її діловому і соціальному оточенні. Звідси й
випливає її діалогічність або взаємодія системи і зовнішнього середовища.
Щоб визначити принципи формування інтерактивної стратегії і врахувати її
спрямованість на розвиток системи та навколишнього середовища, потрібно
враховувати особливості інтерактивної концепції планування в порівнянні з
іншими типами планування.

Для визначення принципів та механізмів формування інтерактивної
стратегії та обліку її спрямованості на розвиток системи, потрібно викорис-
товувати особливості інтерактивної концепції планування як найбільш ефек-
тивної в порівнянні з іншими типами планування.
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Одной из главных тенденций развития Интернета последних лет являет-
ся стремительный рост популярности социальных сетей . В последнее время
социальные сети всё активнее начинают использоваться в целях продвиже-
ния того или иного субъекта или объекта [1]. В этих условиях анализ воз-
можности использования социальных сетей как инструмента PR является
крайне актуальным [2]. При написании статьи автором были исследованы
различные публикации по данной тематике, в том числе статья Н. Киселева
«Социальные сети как инструмент PR», книга Брекенриджа Д. «PR 2.0: но-
вые медиа, новые аудитории, новые инструменты».

Объектом исследования являются социальные сети как инструмент, по-
зволяющий организовать взаимоотношения с потенциальными потребителя-
ми в абсолютно новом стиле, наладить эффективный обмен информацией [3,
4].

В работе рассматриваются основные принципы функционирования вир-
туальных социальных сетей, особенности осуществления паблик рилейшнз в


