
«Інтелектуальні цифрові сервіси 
як шлях інтеграції у глобальну економіку»



Історична довідка і факти
• Співпраця миколаївського проектно-конструкторського бюро з міжнародним 

суднобудівним концерном “DAMEN” почалася у 2006 році – команда 
менеджерів-ентузіастів і 5 інженерів-конструкторів

• Сьогодні в мультисервісній інжиніринговій компанії «Марін Дизайн Інжиніринг 
Миколаїв» працюють 225 спеціалістів, у т. р. 150 інженерів

• MDEM 100% у власності нідерландського концерну 

• Розроблено 400 проєктів суден – буксири, пороми, постачальники бурових 
платформ, днопоглиблювальні і круізні суда, мегаяхти, газовози, патрульні 
катери та інші

• З 2010 року почали розвиватися додаткові сервіси – R&D, ІТ підтримка, 
цифровий маркетинг, підтримка цифрових платформ 

• У грудні 2019 відкрито підрозділ у Херсоні. Інвестиції в реновацію офісів і 
обладнання в 2019 - 350 тис. євро

• Річний дохід у 2019 перевищив 150 млн. грн. Фонд оплати праці - 86,5 млн. грн.

• У квітні 2020 настає скорочення діяльності компанії на 20% внаслідок 
карантину з COVID-19



Чому приклад інтеграції MDEM є релевантним?

SHIPBUILDING SUPPLY CHAIN 

• Морська індустрія – одна із самих глобалізованих. Досвід розвинутих морських держав свідчить, що їх прогрес став можливим за 
рахунок реалізації продуманої національної морської політики

• Суднобудування відноситься до наукомістких і високотехнологічних виробництв, отже пошук напрямків сприяння його інтеграції в 
глобальні ланцюжки доданої вартості є обґрунтованим і високопріоритетним 

• Інжиніринг – галузь людської інтелектуальної діяльності по 
застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем 
людства. Сучасний інжиніринг неможливо уявити без таких 
цифрових платформ як CAD/CAE/CAM/PDM

• Минулого року в рамках круглого столу, який включений до переліку 
Європейських морських днів, було оголошено про створення 
Кластеру морського сервісу. Зформовано актив підприємств, 
готових об’єднатися у кластер для розвитку індустрії та власного 
бізнесу

• МДЕМ тісно співпрацює з Національним університетом 
кораблебудування, є активним учасником чисельних ініціатив в 
розвитку інноваційного та виробничого потенціалу міста із 
застосуванням інноваційного аутсорсингу
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Генеральна   ціль:   використання   потенціалу   інноваційного   аутсорсингу   для   посилення   
конкурентних   переваг   підприємства   на   ринку   суднового   інжинірингу 

Послідовність    ключових    ітерацій

Перша   ітерація Друга   ітерація Третя   ітерація

Місія: ми задовольняємо по-
треби замовника, використо-

вуючи нашу домінуючу 
конкурентну перевагу на 

ринку інжинірингових послуг

Місія: ми надаємо широкий 
спектр інноваційних послуг, 
комплексно задовольняючи 

інжинірингові потреби 
замовників

     Місія: ми  надаємо 
якісні послуги з 
суднобудівного                    
інжинірингу та 
суміжних видів 

діяльності

Бачення: стати високо 
конкурентним провайдером 
широкого спектру клієнто-

орієнтованих 
інжинірингових послуг

Бачення: розширити 
інженерний потенціал в 

області розробок, підготовки 
і інформаційного 

забезпечення виробничих 
процесів

Бачення: забезпечення 
підтримки корпорації в 

області маркетингу, 
управлінні персоналом і 

системної інтеграції
Стратегія: 

формування 
виробничих 
потужностей

Стратегія: посилення 
професійних 
компетенцій

Стратегія: 
вертикально-

галузевої інтеграції

Економічні наслідки запровадження стратегії (за результатами пілотного випробовування)

Місія: ми – мультисервісне підприєм-
ство, вбудоване в структуру  
замовника, але відкрите для 
співпраці з тими, хто прагне 

високоякісних послуг з судно-
інжинірингу та суміжних видів 

діяльності

Четверта    ітерація

Бачення: взаємодія з зовнішніми 
агенціями за спектром послуг для 
впровадження інновацій і набуття 

нових знань для корпорації

Стратегія:                                             
галузевої диверсифікації

КАРТА СТРАТЕГІЧНИХ  РІШЕНЬ щодо
ЗАСТОСУВАННЯ   ІННОВАЦІЙНОГО   АУТСОРСИНГУ 

Чисельність 
співробітників, осіб
Кількість виконаних 
проектів, од.
Валовий дохід, млн. грн.
Чистий прибуток, 
млн. грн

150

42

68,4

14,02

Чисельність 
співробітників, осіб
Кількість виконаних 
проектів, од.
Валовий дохід, 
млн. грн.
Чистий прибуток, 
млн. грн

130

38

39,9

5,95

Чисельність 
співробітників, осіб
Кількість виконаних 
проектів, од.
Валовий дохід, 
млн. грн.
Чистий прибуток, 
млн. грн

70

18

11,6

2,62

Чисельність 
співробітників, осіб
Кількість виконаних 
проектів, од.
Валовий дохід, 
млн. грн.
Чистий прибуток, 
млн. грн

30

4

0,7

0,03
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ВИСНОВКИ ОСНОВНІ ВИКЛИКИ 

• Партнер-клієнт
• Концерн Damen, як і інші гравці суднобудівних ринків, матимуть викликані COVID-19 проблеми з замовленнями
• Можливі перегляд ринкових стратегій і затримка інвестицій і витрат на нові технології
• Необхідність пристосуватися до змін в «ланцюгах» і надання максимальної цінності за нових умов 

• Організація
• Розмір і диверсифікація компанії вимагає подальшого розвитку команди управління – бізнес- та софт-навички
• Актуальності набуває орієнтація на ринок і аналіз локальних зовнішніх факторів, інтеграція в кластер

• Технології
• Всупереч зменшенню бюджетів необхідно впроваджувати нові інформаційні системи (PLM, ERP, CMS), пов'язані з наданням 

інтелектуальних цифрових сервісів 
• Подальша цифровізація і оптимізація бізнес-процесів

• Люди
• Навчання і розвиток персоналу має бути більш системним і інтенсивним – управління талантами
• Співпраця з ВНЗ щодо вдосконалення програм дуальної освіти – фокус на підготовку молодих спеціалістів


