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Проблеми розвитку та становлення машинобудування Украї-
ни є проблемою всієї економіки, оскільки потребують вирішення
на рівні інноваційного соціально-економічного розвитку країни
взагалі, який пов’язаний з вітчизняним оборонно-промисловим
комплексом, що виробляє інтелектуальні та наукоємні види про-
дукції. Ефективне стратегічне планування та управління може іс-
тотно позитивно вплинути на стабілізацію вітчизняної економіки.

Узагальнення особливостей діяльності та впровадження ефек-
тивного стратегічного планування на машинобудівних підприєм-
ствах позитивно відобразиться на процесі трансформації всієї
економіки держави, а оптимізація маркетингових важелів впливу
на вітчизняному промисловому ринку створить основу для задо-
волення потреб споживачів машинобудівної продукції та підви-
щить рівень її конкурентоспроможності.
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ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО ТАРГЕТУВАННЯ

Неодміннним атрибутом ринкової діяльності є правильно ви-
значена маркетингова стратегія підприємства, що пов’язана із та-
кою аналітичною складовою маркетингової діяльності як STP-
маркетинг. STP-маркетинг об’єднує поняття сегментації
(Segmentation), вибору цільового ринку (Targeting) та позиціону-
вання (Positioning).

STP-маркетинг, складові якого налічують кілька десятків ро-
ків свого існування [1], на сьогодні не задовольняє в повній мірі
підприємства, що працюють в сучасному динамічному середо-
вищі. Таке відбувається тому, що традиційний STP-маркетинг
передбачає:

1) стабільність, незмінність ринкових сегментів в часі;
2) відносну стабільність ринкового середовища;
3) відносну стабільність виробничих технологій та характери-

стик товару.
Такий підхід не відповідає діалектичному принципу взаємного

проникнення та боротьби (і співіснування) різних об’єктів на рів-
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ні філософського осмислення дійсності та суперечить досвіду бі-
льшості людей, як споживачів, на емпіричному.

Наведені міркування вимагають перегляду підходу до здійс-
нення STP-маркетингу як інструменту визначення цільової ауди-
торії для формування стратегії маркетингу. Розгляд цього питан-
ня передбачає визначення характеру взаємодії таких компонент
як виробництво, товар, ринок та споживач (рис 1.)
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Рис. 1. Компоненти динамічної сегментації*

*Джерело: власна розробка авторів.

Взаємодія цих чотирьох елементів у часі породжує певну ау-
диторію, яка на певний проміжок часу віддає перевагу певному
товару, що його здатен запропонувати виробник.

Кожна з означених компонент маю власну швидкість розвитку
(S1, S2, S3). Окрім цього складові кожної компоненти також вини-
кають, розвиваються та застарівають із індивідуальною швидкіс-
тю кожна (S11, S12 тощо). Зона сприйняття товару ринком (А) є
функцією, що має враховувати динаміку стану кожної складової,
кожної компоненти у часі:

А = F (S1, S2, S3),
де S1 = f (S11, S12, S13), S2 = f (S21, S22, S23), S3 = f (S31, S32, S33).

Технологія виробництва впродовж свого існування на ринку
стає зрілою, що відповідно позначається зниженням витрат на її
експлуатацію, зменшенням вартості продукту, створюваного за її
участю, підвищенням якості останнього. Зростання ефективності
технології призводить до того, що вона розповсюджується на про-
мисловому ринку, а її продукція набуває визнання на споживчому.
Таким чином, технологія стає більш привабливою для інвесторів і
наступне збільшення інвестицій у її розвиток посилює означені
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ефекти. Споживач, у свою чергу, також стає зрілим, освіченим,
більш обізнаним щодо способів використання продукту. Наведену
закономірність подано на схематичному графіку (рис.3)
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Рис. 3. Схематичний графік розвитку технології та споживача*
*Джерело: власна розробка авторів

Узгодження компонент динамічної сегментації відбувається в
часі, із урахуванням ефектів, поданих на рис. 3. Із плином часу
можуть змінюватись або застарівати елементи будь якої компо-
ненти, а також змінюватись зв’зки між ними. Саме тому виділен-
ня цільової аудиторі (таргетування ) має відбуватись відповідно
до наступної технології (рис. 4):
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Рис. 4. ATI-технологія динамічного таргетування*

*Джерело: власна розробка авторів.

Метою таргетування на основі динамічної сегментації ринку
може бути не стільки пошук цільової аудиторії серед наявних
споживачів та наявного товару (технології), скільки пошук цільо-
вої аудиторії, виходячи із можливого сполучення технологій, то-
вару та споживача, враховуючи їх майбутні стани.
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Яскравим прикладом наведеної концепції може бути історія
впровадження Ipad Apple на ринок Сполучених Штатів. Початко-
во новий пристрій викливав дуже негативну реакцію споживачів
[2], проте із плином часу було вдосконалено технологію планше-
ту, розроблено відповідне та зручне програмне забезпечення,
споживачі звикли до невеликого мобільного пристрою із сенсор-
ною клавіатурою, Ipad став звичним засобом роботи із інформа-
цією, розвагами тощо. Всі ці фактори призвели до ринкового ус-
піху початково невдалої розробки.
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АГРОСОЦІАЛЬНЕ СИСТЕМОФОРМУВАННЯ
ЯК НАУКОВИЙ ПІДХІД В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Господарство країни має складну компонентно-функціональну
структуру. Невід’ємним елементом його виступають агросоціальні
системи різних типів. Методологічні засади дослідження останніх
формуються сукупністю загальнонаукових підходів і категорій
економічної, соціальної і екологічної науки, а методологічні осно-
ви аналізу — системою відповідних методів. Загальнонауковим
підходом у проведенні наукових досліджень є системний, який
включає єдність взаємодії природи, соціальних елементів суспіль-


