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ВСТУП

Трансформаційні процеси в економіці України останніх років 
призвели до суттєвих економічних змін. Із переходом до ринкової 
системи значно змінилися умови діяльності промислових підприємств, 
тому для успішного функціонування у ринкових умовах керівництву 
підприємства вже недостатньо існуючих технологій управління та 
маркетингу.

Значущість досліджень у сфері інтегрованих маркетингових 
комунікацій визначається їх зростаючою «убудованістю» в систему 
сучасного маркетингу, важливого для ухвалення ефективних 
управлінських рішень; реальним переходом від одиничних 
комунікацій до інтегрованих маркетингових комунікацій в ринкових 
мережах з використанням сучасних інформаційних технологій, що 
реалізовуються через Інтернет і інші нові медіазасоби. Для українських 
підприємств затребуваність інтегрованих маркетингових комунікацій 
визначається сучасною прискореною модернізацією усієї системи 
економіки, дією на неї процесів глобалізації, що вимагає переходу від 
традиційних способів сприйняття, мислення і дій до неординарних 
управлінських рішень, адекватних мережевих взаємодій, що усе більш 
ускладнюються, і інформаційних систем, що нестримно міняються, і 
технологій. Розглядаючи цю проблему на глобальному рівні, слід також 
відзначити, що конкурентоспроможність українських промислових 
підприємств в глобальній світовій економіці багато в чому залежить 
саме від економічної ефективності інтегрованих маркетингових 
комунікацій. Відповідно, актуальним стає питання запровадження 
на промисловому інноваційно-активному підприємстві узгоджених 
інтегрованих маркетингових комунікацій, які забезпечують гнучкість 
маркетингових рішень, довгострокові орієнтири підприємства, 
багатократні продажі, зміцнення партнерських стосунків тощо. 

Дослідженню різних аспектів методології маркетингових 
комунікацій присвячені чимало фундаментальних праць Зокрема, 
маркетингові комунікації вивчали такі відомі зарубіжні автори, 
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як: Дж. Бернет, Ф. Котлер, С. Моріарті, Л. Персі, Дж. Р. Россітер, Г. 
Л. Багіев, В. М. Тарасевич, Х. Анн, Є. Голубкова, О. Феофанов, А. 
Звєрінцев, А.П. Дурович та багато інших. Аналізували ці проблеми й 
українські науковці О. Азарян, Л. Балабанова, В. Божкова, Н. Бутенко, 
А. Войчак, С. Гаркавенко, О. Зозульов, М. Ілляшенко, Є. Крикавський, 
Т. Лук’янець, О. Мних, М. Окландер, Г. Почепцов, Т. Примак, Є. Ромат, 
Н. Чухрай.

Разом з тим, слід зауважити, що, незважаючи на значну 
кількість ґрунтовних досліджень, присвячених різним аспектам 
формування маркетингових комунікацій, питання комплексного 
підходу до застосування різних елементів маркетингових комунікацій, 
підвищення їх ефективності, врахування ролі чинника інноваційної 
складової підприємства та вплив галузевого фактору досі залишаються 
не вирішеним. Інноваційна активність потребує підвищеної уваги,  
зусиль,  фінансування й комунікаційної підтримки,  а в періоди 
загострення економічних криз, реформ та змін пріоритетів державного 
розвитку проблема успішності інновацій набуває особливого значення. 
Таким чином, практичний інтерес до управління комунікаційною 
діяльністю інноваційно-активних підприємств, а також недостатність 
теоретико-методологічного обґрунтування даного питання обумовили 
актуальність та вибір теми дослідження, її основні напрямки роботи, 
мету, завдання, предмет і структуру.

Мета дослідження полягає в розробці і обґрунтуванні теоретико-
методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій у інноваційно-активного 
промислового підприємства.
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