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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ  
 

Актуальність теми. Трансформаційні процеси в економіці та наслідки 
економічної кризи призвели до того, що підприємству вже не вистачає 
можливостей існуючих технологій маркетингу. Актуальним стає питання 
запровадження на підприємстві узгоджених інтегрованих маркетингових 
комунікацій, які забезпечують гнучкість маркетингової політики, довгострокові 
орієнтири підприємства, багатократні продажі, формування лояльності 
споживачів, зміцнення партнерських стосунків тощо. Завдання для інноваційно-
активних промислових підприємств ускладнюється, оскільки вони повинні мати 
розвинені комунікації вже на початкових стадіях інноваційного процесу. 

Маркетингові комунікації, досліджували відомі українські науковці 
О.иАзарян, Л. Балабанова, В. Божкова, А. Войчак, С. Гаркавенко, М. Ілляшенко, 
Є.рКрикавський, Т. Лук’янець, О. Мних, М. Окландер, Г. Почепцов, Т. Примак, 
Є.тРомат, Н. Чухрай. Разом з тим, незважаючи на значну кількість ґрунтовних 
досліджень різних аспектів формування маркетингових комунікацій, інтеграції та 
підвищення ефективності маркетингових комунікацій підприємства, врахування 
особливостей промислового підприємства та інноваційної складової його 
діяльності досі залишаються недостатньо висвітленими. Актуальність і практична 
значимість цього, недостатнє розкриття цих проблемних питань обумовили вибір 
теми та основні напрямки роботи, її мету, завдання, предмет і структуру. 
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Одеського національного 
політехнічного університету в рамках держбюджетних тем: «Управління 
трансформаційними процесами в промисловому секторі економіки України» 
(нoмep державної реєстрації 0105U007209, 2006-2008рр.), де автором удосконалено 
методичний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій для 
інноваційно-активних підприємств із врахуванням впливу інноваційного і 
галузевого чинників; «Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації 
результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх 
наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України» (нoмep 
державної реєстрації № 0109U008455, 2010-2012 рр.), де автором визначено 
вагомість інструментів маркетингових комунікацій для промислових підприємств; 
«Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємства» (нoмep державної реєстрації 0111U009483, 2010-2012 рр.), де 
автором розроблено концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно-активних підприємств з позиції сценарно-цільового підходу (довідка 
№ 677/82-03 від 19.03.2012р.). Тема відповідає напряму Одеського національного 
політехнічного університету, що входить до переліку пріоритетних тематичних 
напрямів ВНЗ та наукових установ, затверджених наказом МОНмолодьспорту 
України № 535 від 07.06.2011р. (п. 4.1.11 додатку до наказу). 
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Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці і 
обґрунтуванні теоретико-методичних положень щодо формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства та 
рекомендацій щодо їх застосування на машинобудівному підприємстві.   

Досягнення мети роботи обумовило необхідність вирішення таких задач: 
– вивчити основні поняття, пов’язані з процесом формуванням 

маркетингових комунікацій підприємств, визначити їх зміст, складові та умови 
перетворення на інтегровані маркетингові комунікації;  

– розробити класифікацію складових маркетингових комунікацій 
промислових підприємств; 

– дослідити стан і закономірності розвитку маркетингових комунікацій 
вітчизняних підприємств, визначити їх особливості стосовно інноваційно-активних 
промислових підприємств, встановити умови та чинники, що впливають на 
розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій; 

– обґрунтувати вибір моделей і методів формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств; 

– обґрунтувати концепцію формування інтегрованих маркетингових 
комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства на засадах 
сценарно-цільового підходу, розробити типові сценарії для інноваційно-активного 
машинобудівного підприємства; 

– розробити методичні засади сценарного формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств та 
вибору їх універсальних інструментів для машинобудівних підприємств; 

– розробити методичні підходи та рекомендації щодо оцінювання 
ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних 
промислових підприємств. 

Об'єктом дослідження виступає процес формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства.   

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади і практичні 
положення щодо формування інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно-активного промислового підприємства.   

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані такі 
методи: порівняльного аналізу, узагальнення, систематизації, експертних оцінок, 
емпіричного дослідження, логічного підходу – при розробці теоретичних і 
методичних положень щодо визначення і оцінки складових інтегрованих 
маркетингових комунікацій; діалектичного і порівняльного, соціального 
дослідження та контент-аналіз – при узагальненні тенденцій розвитку 
промислових та машинобудівних підприємств, порівняння їх маркетингових 
комунікацій; сценарно-цільовий метод – при розробленні концепції формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового 
підприємства; а економіко-статистичного і економіко-математичного – для оцінки 
вагомості їх інструментів. Інформаційну базу склали дані підприємств і Державної 
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служби статистики України, періодичних видань, чинне законодавство стосовно 
діяльності підприємств, наукові праці з проблематики маркетингових комунікацій, 
результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та 
обґрунтуванні теоретико-методичних положень щодо формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства та 
рекомендацій щодо їх застосування на машинобудівному підприємстві. 

Найбільш важливі результати, що характеризують наукову новизну, такі: 
вперше: 
– обґрунтовано концепцію формування інтегрованих маркетингових 

комунікацій промислового підприємства на засадах сценарно-цільового підходу, 
яка враховує зміну ролі його маркетингових комунікацій на стадіях інноваційного 
процесу та містить типові сценарії формування інтегрованих маркетингових 
комунікацій для інноваційно-активного машинобудівного підприємства; 

удосконалено: 
– наукові засади формування маркетингових комунікацій вітчизняних 

підприємств шляхом врахування зміни ролі та складу маркетингових комунікацій 
інноваційно-активних підприємств на стадіях інноваційного процесу, схильності 
споживачів до прийняття інновацій, особливостей взаємодії із партнерами; 

– теоретичні засади вибору моделей і методів формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій промислових підприємств шляхом встановлення 
напрямів інтеграції та вимог до моделі їх формування у інноваційно-активних 
промислових підприємств, що відображують цілі, інноваційний та галузевий 
чинники, універсальність та адаптивність набору інструментів інтегрованих 
маркетингових комунікацій, їх здатність створювати синергетичний ефект; 

– методичне забезпечення сценарного формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств яке, 
на противагу існуючим підходам, спирається на додатковий відбір маркетингових 
комунікації за критеріями інноваційної діяльності підприємства, виду економічної 
діяльності підприємства, стадії життєвого циклу продукції, містить рекомендації 
щодо вибору універсальних інструментів маркетингових комунікацій для 
машинобудівних підприємств та їх перелік; 

– методичні підходи та рекомендації щодо оцінювання ефективності 
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових 
підприємств, які, на відміну від існуючих, комплексно враховують не лише їх 
економічну ефективність, а і комунікативну результативність; 

дістало подальшого розвитку: 
– класифікація складових маркетингових комунікацій промислового 

підприємства, яка на противагу існуючим, враховує їх структурно-цільову 
особливість, охоплюючи і елементи маркетингових комунікацій, і канали впливу 
на цільову аудиторію в залежності від обраного підприємством різновиду 
маркетингової політики; 
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– категоріальний апарат теорії комунікацій. Ознаки оригінальності 
надано поняттям маркетингових комунікацій, інтеграції маркетингових 
комунікацій, інтегрованих маркетингових комунікацій промислових підприємств, 
які враховують присутність останніх в усіх процесах, забезпечують єдність 
формування маркетингової політики для промислових підприємств. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково 
та методично завершених рекомендацій стосовно формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств та 
рекомендацій щодо їх застосування машинобудівними підприємствами, які 
дозволяють їх керівництву удосконалити процес управління маркетинговою 
діяльністю підприємства. Рекомендації впроваджено ТОВ «Завод елеваторного 
обладнання» (довідка № 114-02 від 08.11.2012р.), ТОВ «Падаакс» (довідка №54/1 
від 17.05.2012р.), ПАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (довідка №187 від 
14.06.2012р.). Результати дисертації використано в навчальному процесі Одеського 
національного політехнічного університету МОНмолодьспорту України при 
підготовці навчально-методичного забезпечення дисциплін «Статистика» та 
«Маркетингові комунікації» (довідка № 878/82-03 від 20.04.2012р.), у діяльності 
КНЦ «Політех-Консалт» ОНПУ (довідка № 678/82-03 від 19.03.2012р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею. Всі наукові результати, викладені у дисертації, отримані 
автором особисто. З наукових публікацій, виданих в співавторстві, використані 
лише ті ідеї і положення, які становлять індивідуальний внесок автора, про що 
вказано в переліку публікацій за темою дисертації, представлених у авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
доповідалися і були схвалені на 9 науково-практичних конференціях, зокрема: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та інновації» (м. 
Дніпропетровськ, 2005р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих 
учених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку 
виробничої сфери» (Донецьк, 2005р.); VI Міжнародній науково-практичній 
Інтернет-конференції «Сучасна наука у мережі Інтернет» (Київ, 2010р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і управління в умовах 
глобалізації» (м. Донецьк, 2010р.); Міжнародній науково-практичній конференції  
«Вдосконалення механізму розвитку економіки України в умовах ринкових 
відносин» (м. Ужгород, 2011р.); ІІІ Міжнародній науково-практичної Інтернет-
конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (м. 
Одеса, 2012р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи і 
пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» (м. Луцьк, 2012р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, організація та 
управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах» (м. 
Дніпропетровськ, 2012р.); XVII Всеукраїнській науково-методичній конференції 
«Проблеми економічної кібернетики 2012» (м. Одеса, 2012р.). 
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Публікації. За результатами проведених досліджень всього опубліковано 17 
наукових праць, з них 2 монографії, 8 статей у фахових виданнях України, в т.ч. 2 – 
у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 7 – у 
матеріалах і тезах конференцій. Отримано 1 Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 45189 від 15.08.2012р. Загальний обсяг публікацій складає 26,69 
д.а., 26,07 д.а. з яких належать особисто автору. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і 
висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи 230 
сторінок. Основний текст складає 170 сторінок комп’ютерного тексту, містить 39 
рисунків на 24 сторінках, 22 таблиці на 16 сторінках, 7 додатків на 28 сторінках. 
Список використаних джерел включає 224 найменування на 23 сторінках.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У вступі розкрито актуальність теми дисертації, її зв’язок з науковими 

темами. Сформульовано мету і завдання, наукову новизну і практичне значення 
одержаних результатів, визначено ступінь їх апробації і впровадження, викладено 
методи дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади маркетингових комунікацій 
промислового підприємства» досліджено теоретичне підґрунтя формування 
маркетингових комунікацій підприємства, розкрито сутність їх інтеграції, 
визначено вплив чиннику галузі на склад маркетингових комунікацій. 

Одним із основних понять теорії комунікацій є маркетингові комунікації, під 
якими пропонується розуміти систематичне комбіноване використання 
сукупності комунікативних ресурсів для управління процесом просування товару 
на всіх етапах – перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після 
споживання. Маркетингові комунікації потрібно розглядати не як окремі 
елементи, а як систему просування товару (або підприємства), основна мета якої – 
інформування, переконання, нагадування споживачам про товар, підтримка його 
збуту, створення позитивного іміджу підприємства та лояльності споживачів. 

З огляду на відсутність єдиної класифікації комунікаційних заходів 
пропонуємо розрізняти серед них інструменти, заходи, канали та різновиди 
маркетингу. Існуючі класифікації містять 4-12 видів інструментів маркетингових 
комунікацій. Надання яким-небудь інструментам певного рівня значущості, 
достатнього для виділення їх в самостійний елемент комплексу просування, 
залежить від конкретної сфери діяльності підприємства або від рівня розвитку 
ринкових стосунків, стосунків між споживачем і виробником. Для українських 
промислових підприємств запропоновано класифікацію (рис.1), в якій основу 
маркетингових комунікацій складають чотири складові маркетингових 
комунікацій (інструменти, заходи, канали і різновиди маркетингу), побудовані з 
урахуванням того, що усі засоби комунікаційної дії входять в них і інтегруються за 
допомогою каналів, здійснюючи комунікативну дію.  
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Рис.1 – Складові маркетингових комунікацій  (МК) промислових підприємств 

 
Основними інструментами маркетингових комунікацій для промислових 

підприємств є (в порядку падіння значущості): персональні комунікації, реклама, 
стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю. Новітніми інструментами 
маркетингових комунікацій є мобільний маркетинг, Bluetooth-маркетинг, QR-код, 
NFC (комунікація ближнього поля), програми лояльності, соціальні мережі, Buzz-
маркетинг, флешмоб, зелений маркетинг. Інтеграція маркетингових комунікацій 
на підприємстві (рис.2) передбачає дію на чотирьох рівнях: вертикальному, 
горизонтальному, зовнішньому, внутрішньому.  

 
 

Рис. 2 – Рівні  інтеграції маркетингових комунікацій підприємств 
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Завдяки цьому забезпечується внутрішня єдність маркетингових комунікацій 
та їх з'єднання з усіма процесами на підприємстві задля скоординованих, 
взаємопов'язаних дій для досягнення маркетингових цілей підприємства по 
просуванню продукції. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) 
дозволяє охопити усі елементи маркетингових комунікацій, які можуть сприяти 
досягненню їх цілей та забезпечити єдність планування, управління та 
фінансування просування для промислових підприємств. 

Промисловий ринок має значні відмінності від споживчого: виробничий 
характер попиту, організований споживач, технологічно пов'язаний з виробником, 
складність та тривалість процесу закупівлі, великі покупці та їх менше число, тісні 
відносини продавця і споживача, взаємні закупівлі, низька еластичність попиту на 
промислові товари, інноваційний процес. Проте головна відмінність з позиції 
маркетингових комунікацій – це специфіка і характер споживача, а не продукту. 

Відтак, робоча гіпотеза дисертації містить таке: оскільки склад 
інтегрованих маркетингових комунікацій певного підприємства найбільше 
залежить від його галузевої належності, інноваційної активності та стадії 
життєвого циклу товару, остільки формування ІМК інноваційно-активних 
промислових підприємств має забезпечити придатність їх основних інструментів 
одночасно врахувати вплив всіх трьох перелічених чинників. 

У другому розділі «Тенденції, передумови та методи формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних 
промислових підприємств» проаналізовано розвиток маркетингових комунікацій 
в Україні у ретроспективі, визначено їх особливості стосовно промислових та 
інноваційно-активних підприємств, роль у процесі формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій, досліджено існуючі методи та моделі їх формування. 

Останнім часом розвиток технологій суттєво змінив сутність та склад 
маркетингових комунікацій, проте не всі нові та існуючі їх види застосовні 
промисловими підприємствами. Тому для останніх посилюється важливість 
формування ІМК та досягнення за рахунок цього ефекту синергії.  

Методологічні засади формування інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно-активних промислових підприємств (ІМК ІАПП) створює сукупність 
загальних вимог конкурентного середовища, принципів розвитку в умовах його 
невизначеності та специфічний науковий інструментарій, який охоплює систему 
законів,  закономірностей,  правил,  принципів,  понять,  категорій,  ефектів, 
моделей, методів та алгоритмів комунікаційної та інноваційної діяльностей.  

Швидке відновлення інноваційної діяльності промислових та, зокрема, 
машинобудівних підприємств має відбуватися на засадах прискорення 
інноваційного процесу та перегляду складу управлінських інструментів, що його 
забезпечують. В якості таких інструментів, що обслуговують інноваційний процес, 
доцільно розглянути інтегровані маркетингові комунікації, які мають: знижувати 
витрати на наукові дослідження і розробки підприємства; мати тривалий та 
оперативний характер. Розробляючи їх, інноваційно-активному підприємству 
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потрібно врахувати чинники: галузь або тип ринку, на якому працює підприємство; 
стратегічні цілі підприємства, обрану стратегію просування і реалізації продукції, 
етапи життєвих циклів ринку (галузі) і продукції, що реалізовується. 

Інноваційний чинник накладає деякі обмеження щодо використання 
маркетингових комунікацій: а) у принципово нової інноваційної продукції не існує 
аналогів, тобто не має можливості зіграти на маркетингових комунікаціях 
конкурентів; б) інновації передбачають стрімке завоювання долі ринку, тому 
маркетингові комунікації мають прямувати на швидке інформування потенційних 
споживачів; в) для інноваційної продукції, що виходить під новою торгівельною 
маркою, не можна використати сформований позитивний імідж підприємства та 
його продукції; г) не всі однаково ставляться до інноваційної продукції; д) не 
можна ігнорувати стадію наукових та науково-дослідних робіт, що вимагають 
специфічних маркетингових комунікацій із партнерами. Визначені три типи 
особливостей інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних 
промислових підприємств, які втілюються у загальні для всіх етапів вимоги до 
здатності, специфічний склад чинників етапу формування маркетингових 
комунікацій, та перелік їх обмежень на етапі використання. 

Встановлено, що домінують два методи формування моделі ІМК:  
експертних оцінок та економіко-математичного моделювання. Виконаний 
порівняльний аналіз моделей формування ІМК встановив, що усі вони носять 
рекомендаційний характер щодо формування інтегрованих маркетингових 
комунікацій та потребують багатокритеріальної адаптації до потреб інноваційно-
активних промислових підприємств. Сформульовані вимоги до моделі формування 
ІМК ІАПП: а) одночасне забезпечення досягнення цілей інноваційного розвитку та 
підприємницької діяльності підприємства, тому МК повинні бути максимально 
інтегровані по цілях; б) зміст МК повинен враховувати особливості інноваційної 
діяльності підприємства, виду економічної діяльності підприємства, цільової 
аудиторії споживачів його продукції; в) набір інструментів ІМК одночасно має 
мати універсальний склад та бути адаптованим для кожної комбінації п'ятьох 
чинників: вид маркетингової стратегії підприємства та відповідний рівень витрат 
на маркетинг, стадія життєвого циклу продукції, ступень інноваційності продукції, 
схильність підприємств-споживачів до прийняття інновацій; г) механізм поєднання 
інструментів МК має створювати синергетичний ефект, посилюючи переваги, 
компенсуючи або ліквідуючи недоліки окремих маркетингових комунікацій. 

При формуванні ІМК доцільно застосовувати класифікацію підприємств-
споживачів через їх відношення до інновацій: а) новатори, які постійно шукають 
можливості удосконалення виробництва і управління, використовують свої та 
сторонні інноваційні розробки і активно впроваджують їх; б) раціоналізатори, які 
приймають новаторські пропозиції тільки після ретельного аналізу їх корисності, 
можливостей використання, економічного і соціального ефекту, труднощів 
впровадження. Вони створюють і використовують інновації після ретельного 
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аналізу їх доцільності. Цей тип підприємств є найкращім для ІМК ІАПП; в) 
консерватори, що не сприймають інновації та не використовують їх. 

Після проведеного аналізу основних інструментів маркетингових 
комунікацій лідерів машинобудівної галузі (табл. 1) та оцінки вагомості 
інструментів маркетингових комунікацій, що використовують інноваційно-активні 
підприємства (табл. 2), сформовано опорний набір інструментів ІМК ІАПП.  

 
Таблиця 1 

Основні маркетингові комунікації підприємств-лідерів машинобудівної галузі 
(на 01.01.2012р.)  

Підприємство-лідер Маркетингові комунікації, що застосовуються 

1. ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод» 

корпоративний сайт, участь у професійних українських та 
міжнародних виставках та ярмарках, корпоративна газета, 
відеопрезентації продукції та підприємства, членство в 
Українському союзі промисловців і підприємців, благодійні акції, 
участь у кваліфікаційних конкурсах підприємств, організація 
конференцій, кваліфікаційні конкурси працівників, участь 
працівників у наукових конференціях, конкурсах, матеріальне 
заохочення, членство у міжнародних асоціаціях. 

2. ПАТ «Сумське 
машинобудівне  
НВО ім. Фрунзе» 

корпоративний сайт, участь у професійних українських та 
міжнародних виставках. 

3. ПАТ «Харківський 
машинобудівний завод 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

корпоративний сайт, участь у професійних українських та 
міжнародних виставках, організація конкурсів професійної 
майстерності працівників, навчально-курсовий комбінат, що 
навчає робітничим спеціальностям, участь у кваліфікаційних 
конкурсах серед машинобудівних підприємств України (1 місце у 
2012р.). 

4. ПАТ «Харківський 
машинобудівний завод 
«ФЕД» 

корпоративний сайт, участь у професійних українських та 
міжнародних виставках та ярмарках, участь у демонстраційних 
показах продукції 

5. ПАТ «Артемівський 
машинобудівний  
завод "ВІСТЕК" 

корпоративний сайт, участь у професійних українських та 
міжнародних виставках, організація професійних майстер-класів 

 
Таблиця 2 

Вагомість засобів комунікацій, що використовують вітчизняні інноваційно-
активні промислові підприємства (за даними 2012р.) 

Інструменти маркетингових комунікацій Вагомість 
1. Сайт 0,0990 
2. Реклама в Інтернет 0,0975 
3. Персональні комунікації  0,0951 
4. Реклама у спеціалізованих виданнях 0,0807 
5. Презентації продукції та процесу її обслуговування 0,0803 
6. Інформаційні та рекламні буклети 0,0729 
7. Прес-конференції 0,0710 
8. Спонсорські заходи та благодійні акції 0,0702 
9.  Презентація інноваційної продукції на CD-дисках 0,0530 
10.  Участь у тематичних конференціях 0,0526 



 

 

10

До  нього увійшли: робота з клієнтами, участь у виставках (ярмарках), 
проведення презентацій, реклама у спеціалізованих виданнях, корпоративний сайт, 
буклети і каталоги продукції, конференції для великих клієнтів/дилерів з 
представленням нової продукції, PR-участь у конкурсах (у т.ч. інноваційних 
проектів), семінари (у т.ч. наукові), прес-конференції.  

До напрямів, за якими доцільно інтегрувати маркетингові комунікації, 
віднесено: цілі, сегменти споживачів, розподіл комунікацій в часі, функціональне 
доповнення. Визначено напрями доцільної інтеграції маркетингових комунікацій: 
а) цілі, що дозволяє спрямувати їх на досягнення кінцевої мети або проміжних 
цілей; б) сегменти споживачів, що дозволяє охопити максимальну кількість 
цільових споживачів, які використовують різні інформаційні канали, мінімізувати 
витрати на встановлення і розвиток комунікацій з нецільовими споживачами; в) 
розподіл комунікацій в часі, що дозволяє планувати ІМК і передавати погоджені, 
послідовні повідомлення; г) функціональне доповнення, що дозволяє  
доповнювати інструменти маркетингових комунікацій.  

У третьому розділі «Формування інтегрованих маркетингових 
комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства на засадах 
сценарно-цільового підходу» розроблено концепцію формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства з 
позиції сценарно-цільового підходу та її методичне забезпечення. 

Згідно авторської концепції інноваційно-активне промислове підприємство 
має формувати інтегровані маркетингові комунікації з урахуванням змістовності 
інноваційного процесу із застосуванням сценарно-цільового підходу. Це дозволяє 
інтегрувати два процеси – інноваційний процес і життєвий цикл товару та два типи 
комунікацій – із споживачами (маркетингові) та із партнерами (інноваційні). 

Сценарно-цільовий підхід має низку переваг: а) зосередженість на досягненні 
певних цілей підприємства і чітке підпорядкування способів їх досягнення та змін 
складових системи управління, що забезпечуватимуть результативність 
маркетингових комунікацій і роблять сценарій застосування ІМК наочним, 
спрощуючи його здійснення та контроль, одночасно сприяючи інноваційному 
розвитку підприємства, оскільки прямує на досягнення його цілей спочатку; б) 
можливість об'єднання та раціонального використання ресурсів для вирішення 
різних завдань, що забезпечують досягнення цілей. Сценарії матимуть менш 
витратний бюджет та передумови для виникнення ефекту синергії; в) 
спрямованість на кінцевий результат поєднує ціль і результат кожного сценарію; г) 
альтернативність дії управлінського інструментарію дозволяє врахувати різні типи 
чинників та обмежень при формуванні ІМК, зокрема наявність кількох стадій 
життєвого циклу інновації, тип маркетингової стратегії тощо. 

Наукове обґрунтування концепції містить: принципову схему формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових 
підприємств; їх основні принципи і головні критерії формування (синергетичний 
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ефект, тип маркетингової стратегії, стадія життєвого циклу та ступень 
інноваційності продукції); класифікацію складових маркетингових комунікацій.  

Методику формування інтегрованих маркетингових комунікацій стосовно 
інноваційно-активних підприємств побудовано на засадах сценарного врахування 
інноваційного та галузевого чинників. Запропоновано шість етапів формування 
ІМК, яким надано змістовну характеристику. В такий спосіб методика розділяє 
процес їх формування у інноваційно-активних підприємств на дві логічні складові: 
п’ять змістовних (функціональних) етапів та один –  організаційний. Це дозволяє: 
по-перше, спостерігати за процесом поетапно, по-друге, результативніше 
формувати ІМК підприємства, по-третє, швидше змінювати склад ІМК в 
залежності від розміру бюджету на маркетинг тощо. 

Діяльність інноваційно-активних промислових підприємств щодо 
комунікаційної політики відбувається у трьох рівнях: двох простих напрямках (це 
інтегровані маркетингові комунікації із партнерами та споживачами: відповідно 
рівні І та ІІ) та у напрямку їх інтеграції (рівень ІІІ) (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3 – Інтегровані маркетингові комунікації залежно від контрагентів 
 
Диференціація покупців і партнерів усередині відповідного блоку 

призводить до того, що у кожного з них формується власний набор маркетингових 
комунікацій, який складається із двох груп – основні та додаткові  (рис.4). 

 

 
Рис. 4 – Інтегровані маркетингові комунікацій інноваційно-активного  
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Враховуючи особливості ІМК, виділено критерії класифікації, які 
застосовуватиме сценарно-цільовий підхід, а саме: відносно товару – стадія 
життєвого циклу товару, характеристики покупця – його схильність до інновацій; 
бюджету – величини витрат на ІМК, інтеграції маркетингових комунікацій – 
досягнення синергетичного ефекту (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5 – Формування ІМК інноваційно-активних промислових підприємств 
 
Через ці критерії виділено 36 потенційно можливих сценаріїв (рис. 6), які 

об’єднано у чотири схожих, що зменшує тривалість і витрати попереднього 
періоду на впровадження підприємством сформованих ІМК. 

 

 
Рис. 6 – Базова модель сценарного формування ІМК 

 
Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності ІМК інноваційно-

активних машинобудівних підприємств втілюють припущення щодо необхідності 
врахування при оцінюванні інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства 
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крім економічної ефективності, ще й комунікативну результативність. Оцінка 
першої полягає у визначенні зв’язку ІМК зі зміною низки показників економічної 
діяльності підприємства, яка відбувається під впливом ІМК (зокрема, обсяг 
продажів, прибуток тощо). Для оцінювання економічної ефективності 
пропонується використовувати показник оцінки ефективності ІМК, 
комунікативної результативності – показник оцінки репутації підприємства. 

Враховуючи встановлені особливості функціонування інноваційно-активних 
промислових підприємств і запропонований набір маркетингових комунікацій, 
оцінити економічну ефективність ІМК інноваційно-активних підприємств Еср 

можна так: 
 

   
%100*
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S t
CHM

mmср
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ЕE j





  

      (1) 

 

де       Е – ефект від використання ІМК (обсяг продажів), грн.; 
В − комунікаційні витрати промислового підприємства, грн.; 
ΔN − кількість відгуків (обсяг купівель) потенційних споживачів, грн.; 
PS − рівень ймовірного задоволення від продукції за період t; 
KVm

M-CH − кількість каналів комунікацій, од. 
Sj – сегменти позиціонування продукції, од. 
Во, Вд – комунікаційні витрати промислового підприємства основного та 

додаткового блоку інтегрованих маркетингових комунікацій відповідно, грн.; 
 
За результатами оцінки ефективність ІМК ІАПП склала: у ТОВ «Завод 

елеваторного обладнання» вона склала 87 %, у ТОВ «Падаакс» - 54%. 
Комунікативну результативність як впливовість маркетингових 

комунікацій на зміцнення чи порушення відносин між ринковими суб’єктами, що 
надалі спричиняє зміну економічного становища підприємства  можна встановити 
так:  
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де       rk − доля попиту на продукцію k-го підприємства в загальному обсязі попиту 
на цьому ринку (споживча репутація k-го підприємства на ринку); 
Sik – обсяги споживання продукції k-го підприємства, грн. 
λ  −  ціна на інноваційну продукцію промислового підприємства, грн.; 
Δ – коливання ціни в інтервалі min-max, грн. 
 
Механізм та послідовність оцінювання відображує розроблений алгоритм 

оцінювання ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-
активних машинобудівних підприємств, що містить 6 етапів. Апробація на двох 
машинобудівних підприємствах довела реальність та застосовність його методики. 
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ВИСНОВКИ 

У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання, яке полягає у розробці і обґрунтуванні теоретичних і методичних 
положень щодо формування інтегрованих маркетингових комунікацій у 
інноваційно-активного промислового підприємства та рекомендацій щодо їх 
застосування на машинобудівному підприємстві.  

Всі задачі, поставлені у дисертаційній роботі, розв’язані. Сформульовано 
такі висновки та рекомендації: 

1. Формування маркетингових комунікацій інноваційно-активного 
промислового підприємства має певні особливості, що потребує уточнення 
основних понять, пов’язаних з цим процесом. Тому  маркетингові комунікації 
розкрито як систематичне комбіноване використання сукупності комунікативних 
ресурсів для поетапного управління процесом просування товару. Оскільки їх 
вертикальна, горизонтальна інтеграція ззовні та усередині забезпечує внутрішню 
єдність маркетингових комунікацій та з'єднання з усіма процесами управління на 
підприємстві, у тому числі із інноваційним процесом, то згідно основної гіпотези 
дослідження, формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-
активних промислових підприємств має забезпечити придатність їх основних 
інструментів врахувати це. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій 
дозволяє охопити усі складові, що забезпечує єдність планування, управління та 
фінансування просування інноваційної продукції для промислових підприємств.  

2. Для промислових підприємств запропоновано класифікацію складових 
маркетингових комунікацій, що враховує їх структурно-цільову особливість, 
охоплюючи не лише елементи маркетингових комунікацій, а й канали впливу на 
цільову аудиторію в залежності від обраного підприємством різновиду 
маркетингової політики. Вона наочно відображує канали впливу підприємства на 
цільову аудиторію в залежності від різновиду маркетингової політики. 

3. Встановлені умови та чинники розвитку інтегрованих маркетингових 
комунікацій. Визначено, що на розвиток маркетингових комунікацій промислових 
підприємств впливають відмінності промислового ринку. З позиції маркетингових 
комунікацій головною відмінністю є специфіка і характер споживача, а не 
продукту. Методологія використання маркетингових комунікації і для 
промислових, і для непромислових підприємств – єдина, оскільки спирається на 
єдину сутність маркетингу, його основоположні принципи, склад функцій, 
порядок проведення. Проте, її реалізація відрізняється змістом і цільовою 
спрямованістю окремих функцій. Зміна маркетингових комунікацій внаслідок 
технологічних змін на тлі обмеженої застосовності нових та існуючих видів 
промисловими підприємствами вимушує їх створювати інтегровані маркетингові 
комунікації для досягнення ефекту синергії за рахунок інтеграції.  

4. Обґрунтовано вибір моделей і методів формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій для інноваційно-активних промислових підприємств. 
Встановлено, що розповсюджені методи і моделі формування інтегрованих 
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маркетингових комунікацій підприємств потребують багатокритеріальної 
оптимізації для відповідності потребам інноваційно-активних промислових 
підприємств. Тому сформульовані авторські вимоги до моделі формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового 
підприємства. Обґрунтовано можливість зворотного ефекту синергії. 
Сформовано опорний набір інструментів маркетингових комунікацій для 
інноваційно-активних промислових підприємств.  

5. Авторське бачення процесу формування маркетингових комунікацій у 
інноваційно-активного промислового підприємства розкриває запропонована 
концепція формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-
активного промислового підприємства з позиції сценарно-цільового підходу, 
згідно якої інноваційно-активне промислове підприємство має формувати 
інтегровані маркетингові комунікації з урахуванням змістовності інноваційного 
процесу, цілей підприємства, типових сценаріїв. Інструменти та методичне 
забезпечення концепції складає сукупність методичних положень щодо 
формування інтегрованих маркетингових комунікацій: рекомендації щодо вибору 
універсальних інструментів маркетингових комунікацій для машинобудівних 
підприємств; методичні положення щодо сценарного формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств;  
пропозиції щодо формування і використання інтегрованих маркетингових 
комунікацій на інноваційно-активному машинобудівному підприємстві, методика 
розрахунку синергетичного ефекту інструментів маркетингових комунікацій. 

6. Обґрунтовано методичні засади сценарного формування інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних промислових підприємств та 
розроблено рекомендації щодо вибору універсальних інструментів маркетингових 
комунікацій для машинобудівних підприємств. Розроблено методику формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій стосовно інноваційно-активних 
промислових підприємств шляхом сценарного врахування дії інноваційного та 
галузевого чинників. Сценарій застосування інтегрованих маркетингових 
комунікацій як інструмент їх формування спрощує здійснення та контроль, а 
сценарно-цільового підхід як його методологічна база сприяє інноваційному 
розвитку підприємства.  

7. Обґрунтовано три рівня діяльності інноваційно-активних промислових 
підприємств щодо комунікаційної політики: інтегровані маркетингові комунікації 
із партнерами та споживачами, їх подальша інтеграція. На кожному з них 
формується власний набор основних і додаткових маркетингових комунікацій. 
Запропоновано власні критерії класифікації для формуванні типових сценаріїв, 
через які виділено потенційно можливі та схожі сценарії. 

8. Розроблені методичні підходи та рекомендації щодо оцінювання 
ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних 
машинобудівних підприємств втілюють припущення щодо необхідності 
врахування при оцінюванні інтегрованих маркетингових комунікацій 



 

 

16

підприємства крім економічної ефективності, ще й комунікативну 
результативність. Це охоплює і економічну діяльність підприємства, і оцінює 
вплив маркетингових комунікацій на неї. Механізм і послідовність оцінювання 
відображує розроблений алгоритм оцінювання ефективності інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних машинобудівних підприємств. 

Запропоновані теоретико-методичні положення і практичні рекомендації 
щодо формування інтегрованих маркетингових комунікацій у інноваційно-
активних промислових підприємств, розроблені на прикладі машинобудування, 
можна рекомендувати їх керівництву в якості комплексу ефективних інструментів 
і механізмів, що удосконалюючи комунікаційну складову управління 
підприємством, дозволяють адаптувати її до особливостей  інноваційного процесу. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Башинська І.О. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій 

інноваційно-активного промислового підприємства (на прикладі 
машинобудування). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, –  Одеса, 2013. 

Дисертація присвячена розробці і обґрунтуванню теоретико-методичних 
положень та рекомендацій щодо формування інтегрованих маркетингових 
комунікацій у інноваційно-активного промислового підприємства. Визначено їх 
зміст, функції та структуру. Проаналізовано стан та закономірності, визначено 
умови та фактори, що впливають на розвиток  інноваційно-активних промислових 
підприємств та їх організаційну складову. Запропоновано класифікацію складових 
маркетингових комунікацій, встановлені умови та чинники, що впливають на 
розвиток інтегрованих маркетингових комунікації, обґрунтовано вибір моделей і 
методів формування інтегрованих маркетингових комунікацій для інноваційно-
активних промислових підприємств, обґрунтовано методичні засади сценарного 
формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних 
промислових підприємств, розроблено рекомендації щодо вибору універсальних 
інструментів та рекомендації щодо оцінювання ефективності інтегрованих 
маркетингових комунікацій інноваційно-активних машинобудівних підприємств. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові 
комунікації, сценарно-цільовий підхід, машинобудування, інноваційно-активне 
підприємство, моделі, методи, ефективність, результативність.  
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АННОТАЦИЯ 

Башинская  И.А. Формирование интегрированных маркетинговых 
коммуникаций инновационно-активного промышленного предприятия (на 
примере машиностроения). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Одесский национальный политехнический 
университет, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, – 
Одесса – 2013. 

Диссертация посвящена разработке и обоснованию теоретико-методических 
положений и рекомендаций по формированию интегрированных маркетинговых 
коммуникаций инновационно-активного промышленного предприятия.  

Уточнены основные понятия, связанные с процессом формирования 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации 
определены как систематическое комбинированное использование совокупности 
коммуникативных ресурсов для управления процессом продвижения товара на 
всех этапах – перед и в момент продажи, во время и после потребления. 
Интеграция маркетинговых коммуникаций на предприятии предусматривается 
вертикально, горизонтально, извне и внутри. Для промышленных предприятий 
предложена классификация составляющих маркетинговых коммуникаций, которая 
учитывает их структурно-целевую особенность, охватывая и элементы 
маркетинговых коммуникаций, и каналы влияния на целевую аудиторию в 
зависимости от выбранной предприятием разновидности маркетинговой политики. 
Рассмотрены четыре основные составляющие маркетинговых коммуникаций: 
инструменты, мероприятия, каналы и разновидности маркетинга. Обосновано, что 
все средства коммуникационного воздействия входят в них и интегрируются 
посредством каналов, осуществляя коммуникативное воздействие. Выявлены 
условия и факторы, влияющие на развитие интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Выявлено, что главным отличием промышленных предприятий в 
коммуникационном аспекте является специфика и характер потребителя, а не 
продукта. Доказано, что не все новые и существующие инструменты 
маркетинговых коммуникаций применимы для промышленных предприятий. 
Обоснован выбор моделей и методов формирования интегрированных 
маркетинговых коммуникаций для инновационно-активных промышленных 
предприятий. Сформулированы требования к модели формирования и опорный 
набор интегрированных маркетинговых коммуникаций инновационно-активного 
промышленного предприятия. Обоснованы методические принципы сценарного 
формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций инновационно-
активных промышленных предприятий, разработаны рекомендации по выбору 
универсальных инструментов маркетинговых коммуникаций и методика 
формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций относительно 
инновационно-активных промышленных предприятий. Обоснованно, что 
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деятельность инновационно-активных промышленных предприятий в области 
коммуникационной политики охватывает три уровнях: маркетинговые 
коммуникации с партнерами и потребителями, их интеграция. Выделены критерии 
классификации для формирования типовых сценариев и описаны 36 потенциально 
возможных сценариев.  Разработаны методические подходы и рекомендации по 
оценке эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 
инновационно-активных машиностроительных предприятий, которые содержат 
шестиэтапный алгоритм оценивания эффективности. Использование 
предложенных рекомендаций по применению сценарно-целевого подхода 
подтвердило его целесообразность и практическую ценность. Сценарий 
формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций как инструмент 
подхода упрощает их осуществление и контроль, а использование самого подхода 
в качестве методологической базы учитывает инновационную деятельность 
предприятия. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интегрированные 
маркетинговые коммуникации, сценарно-целевой подход, машиностроение, 
инновационно-активное предприятие, модели, методы, эффективность, 
результативность. 

SUMMARY  
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The thesis is devoted to the development and justification of theoretical and 
methodical provisions and recommendations for the creation of integrated marketing 
communications in the innovation-active industrial enterprises. It is defined their content, 
functions and structure. The states and the laws are analyzed; the conditions and factors 
that influence on the development of innovation active industrial and organizational 
dimensions are identified. It is suggested a classification of the components of marketing 
communications; the conditions and factors that influence on development of integrated 
marketing communications are established; the choice of models and methods of forming 
an integrated marketing communications for industrial innovation active enterprises is 
justified; recommendations on the choice of universal tools of marketing communications 
for engineering enterprises are justified; the methodical approaches and recommendations 
for estimating the effectiveness of integrated marketing communications in innovation-
active engineering enterprises are developed. 
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