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АННОТАЦИЯ. В статье исследованы методические особенности
реализации эффективных маркетинговых стратегий промышлен-
ных предприятий
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, маркетинговые стратегии, эффе-
ктивность
ANNOTATION. The methodical features of realization of effective
marketings strategies of industrial enterprises are investigational in the
article
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Вступ. Необхідність підвищення конкурентного статусу віт-
чизняних суднобудівних підприємств, маркетингової ідентифіка-
ції нових ринкових можливостей прогресивного розвитку секто-
ру, на сьогодні, не є декларативними. За оцінками галузевої асо-
ціації «Укрсудпром», через п’ять-десять років в Україні зали-
шиться два-три суднобудівельні заводи, які жорстко конкурува-
тимуть з підприємствами Росії, в основному з новими крупними
верфями Кронштадту і Далекого Сходу. Вони будуватимуть ве-
ликотоннажні судна з висотою бортів до 20 метрів. Аналогічні
можливості в Україні мають лише заводи «Затока», «Wadan
Yards Okean» і «Чорноморський суднобудівельний завод».

Подібні прогнози недостатньо коректні, як з погляду оптимізації
тоннажу світового флоту, так і з позицій актуалізації нових горизон-
тів у розвитку ринків, якісних змін у тенденціях і приорітетах ево-
люції морегосподарського комплексу. Концептуальні підходи авто-
ра до маркетингового опрацювання ринкових перспектив розвитку
підприємств, на базі формування ефективних моделей інтеграції ба-
гатовекторних циклів позитивних зворотних зв’язків, які узгоджені
з ключовими постулатами домінуючими у спеціальній літературі
[1—8], створюють необхідні передумови для розробки нових стра-
тегічних сценаріїв вітчизняного суднобудування.

Постановка задачі. Метою публікації є маркетингове опра-
цювання перспективних можливостей формування ринків зі зро-
стаючою рентабельністю бізнес-діяльності, високим рівнем до-
даної вартості у секторі суднобудування.

Результати досліджень. Країни, що розвиваються можуть іні-
ціювати набагато більше інфраструктурних проектів, з високим рів-
нем мультиплікативних ефектів, спроможні на надшвидке віднов-
лення внутрішнього ринку, порівняно до розвинених країн Європи
або Америки. Важливо зауважити на необхідність вибору правиль-
ного вектору мобілізації зусиль суспільства, коректного визначення
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пріоритетів. Адже, крупні інфраструктурні проекти можуть генеру-
вати не тільки масштабні позитивні ефекти, але й негативні.

В Україні проектами, що мають великий мультиплікативний
важіль, створюють (реалізують відкладений) внутрішній попит у
країні, що може бути задоволений силами національної економі-
ки, є: космічні програми і зв’язок; авіа- та автомобілебудування;
суднобудування та будівництво портів; розвиток агросектору, за-
провадження інтенсивних технологій вірощування та переробки
культур; будівництво електростанцій і мереж передачі електро-
енергії, суміщене з розвитком оптоволоконних мереж цифрового
зв’язку; будівництво житла і модернізація ЖКГ; будівництво мет-
ро і доріг; геологорозвідка та освоєння нових родовищ; будівниц-
тво нафтогазовидобувних платформ та трубопровідних систем;
будівництво хімічних і нафтохімічних заводів; програми імпор-
тозаміщення та енергозбереження.

З точки зору предметної сфери дисертаційного дослідження
автора важливо, що саме шляхом реалізації великих інфраструк-
турних проектів у галузі транспортного машинобудування сфор-
мувалася сильна, інноваційна економіка Південної Кореї. Протя-
гом останньої чверті ХХ ст. суднобудування цієї країни набуло
кардинальної модернізації, що стало поштовхом як для промис-
ловості, так і для всієї економіки. У 1973 р. почали працювати
верфі концерну «Хенде» (за допомогою уряду компанія отримала
замовлення на будівництво двох супертанкерів ще в 1970 р. —
тобто, ще до того, як почалася споруда самої верфі). Услід за цим
вступили в лад верфі двох інших найбільших чэболь того часу —
«Теу» (з 1978 р.) і «Самсона» (з 1979 р.). В середині вісьмидеся-
тих, тобто всього лише через 10 років після спуску на воду пер-
шого сучасного корабля корейської споруди, Корея вже була
другою кораблебудівною державою світу.

Важливо, що передбачені вище інфраструктурні проекти не є
повністю залежними від державного фінансування та протекціо-
ністських ініціатив. Вони мають за базис активні ринкові тренди,
цікаві глобальним гравцям профільного ринку і вітчизняним фі-
нансово-промисловим групам, які на сьогодні є ключовими дже-
релом інвестицій в Україні (рис. 1). Це дозволяє, за відповідного
маркетингового опрацювання циклів зростання і формування
стратегій, які передбачають ефективне, інтегроване узгодження
інтересів всіх учасників ланцюгів створення цінностей для спо-
живачів, можливості формування комплексних конкурентних
пропонувань з оптимальною сукупною вартістю.
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За існуючих реалій в реалізації державних програм галузевого
розвитку, їх фінансового забезпечення, вітчизняним підприємст-
вам необхідно активно опановувати досвід і стандарти взаємодії з
альтернативними групами стейкхолдерів, що є спеціальним на-
прямком маркетингової практики. Розробка і затвердження мар-
кетингових програм, визначення ефективності проектів є істот-
ним компонентом формування корпоративної культури в інвес-
тиційній сфері.

Вже наголошувалося, що у структурах володіння суднобу-
дівельними підприємствами України значна частка належить
достатньо потужним вітчизняним фінансово-промисловим гру-
пам. Зокрема ВАТ «Завод «Ленінська кузня», ВАТ «Херсон-
ський суднобудiвний завод», ВАТ «Севастопольський морсь-
кий завод», ВАТ «Суднобудiвний завод «Залiв». За результа-
тами досліджень, можливо стверджувати необхідність повно-
цінного включення системних зв’язків різного спрямування до
алгоритмів аналітичного маркетингового забезпечення управ-
лінських рішень, що запобігають виникненню порочного кола
нарощування інвестицій, потрапивши до якого, інвестори пе-
рестають довіряти задекларованим ринковим перспективам,
прийнятим в компанії процедурам інвестування, піднімають
планку необхідної внутрішньої норми рентабельності (internal
rate of return, IRR) проектів, що приймаються до реалізації,
вище за рівень вартості капіталу, таким чином обмежуючи ін-
вестиції за напрямками важливими щодо нарощування конку-
рентоспроможності і потенціалу довгострокового зростання біз-
несу.

В результаті, у традиційних розрахунках дисконтованого гро-
шового потоку стратегічні інвестори реалізують негативний з
двох можливих варіантів обліку додаткових ризиків — додають
їх до норми дисконтування у вигляді премії за ризик (знаменник
формули). Ще однією поширеною і негативною альтернативою в
зазначеній ситуації для аналітиків є застосування методик теорії
опціонів. За цим сценарієм, інвестори відкладають стратегічні
рішення чи формують негативні альтернативні стратегії володін-
ня з втратою доданої вартості (продаж майна і земельних діля-
нок) (рис. 2).
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Висновки. Проблеми нарощування ефективності розвитку суд-
нобудівельних підприємств України, зокрема їх маркетингової
діяльності, багато в чому виявляються нерозв’язними, з одного
боку, унаслідок потреби у значних за масштабами інвестицій не-
обхідних для прогресу, які не готові забезпечити фінансово-
банківські структури, неможливі за рахунок ресурсів підприємств
безпосередньо, з іншого боку, у зв’язку з відсутністю досить при-
вабливих умов для інвестування у сфері суднобудування.

Таким чином, необхідно не тільки залучити інвестиції, але і
забезпечити зацікавленість інвесторів у стратегічному розвитку.
Приватні інвестори займають вичікувальні позиції, для їх активі-
зації фахівцям підприємств потрібно запропонувати конкретизо-
ваний за етапами план і отримання ефектів для забезпечення по-
ступального розвитку суднобудування, відповідну стратегічній
бізнес-моделі, методику оцінювання ефективності.

В оцінці вартості та виборі ефективних маркетингових страте-
гій підвищення ефективності розвитку крупних, часто функціо-
нуючих на межі банкрутства підприємств, проблематичною ви-
являється нерезультативність стандартних методик і практик.
Майновий підхід приводить до завищення вартості; прибутковий
підхід не дозволяє визначити реальну економічну цінність під-
приємства; порівняльний підхід непридатний, внаслідок великого
рівня абстрактності передбачених співставлень.

Ефективність маркетингу в масштабах підприємства виходить
далеко за межі ефективності спеціалізованих акцій з використан-
ням функціонально відокремлених інструментів комплексу мар-
кетингу Адже, окрім іншого, вони передбачають взаємодію всіх
підрозділів підприємств та їх партнерів.

Ключовим для успішного, дієвого з точки зору забезпечення
ефективності господарювання, маркетингу є усвідомлення взає-
мообумовленості і взаємозв’язків між всіма елементами ринко-
вих систем (внутрішніми і зовнішніми, соціальними і економіч-
ними, тактично і стратегічно значущими і т. д.).

Промислові активи, на відміну від комерційної нерухомості та
ін., жорстко зав’язана з технологічним процесом, для якого вона
призначена. Будівлі і споруди побудовані так, щоб забезпечити
роботу встановленого в них устаткування і всього технологічного
ланцюжка оцінюваного підприємства з урахуванням його норма-
тивної (проектної) потужності. Якщо підприємство не забезпечує
проектної потужності з причин застарівання технологічних схем і
неможливості заміни устаткування із-за конструктивних особли-
востей виробничих будівель, це ознаки функціонального зносу
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всього майнового комплексу. Ресурс розвитку вітчизняного суд-
нобудування минулого століття вже практично вичерпаний і не-
обхідним є впровадження нових технологій, які можуть стати
основою і метою мобілізації і інтеграції зусиль всіх учасників
ринку.

Результативними можуть виявитися як мобілізаційні сценарії
розвитку бізнесу, так і екстенсивні, що важливо з позицій марке-
тингового опрацювання можливостей забезпечення ефективності
вітчизняних суднобудівних підприємств, формування інтегрова-
них виробничо-комерційних систем за поточних реалій.

Перспективні напрямки розвитку маркетингових альянсів суд-
нобудівних підприємств більш детально буде розглянуто в на-
ступних публікаціях.
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