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РОЗДІЛ 14 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 

 

 

14.1. Загальні положення 

 

Оскільки національний (внутрішній) маркетинг виник і розвивався 

раніше ніж міжнародний, використовувані в ньому стратегії, 

принципи, методики характерні і для міжнародного маркетингу. Разом 

із тим, при виході на міжнародний ринок фірма вже не може обмежуватися 

застосуванням тільки освоєних нею раніше маркетингових інструментів, 

навіть за умови певної їхньої видозміни. Принципово нова ситуація, 

більш різнорідне зовнішнє середовище, ріст кількості визначальних 

чинників призводять до виникнення специфічних сфер міжнародної 

діяльності фірми (управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне торгове право і т. п.). 

При виході на міжнародний ринок фірма стикається з незнайомими, 

різними умовами діяльності, які змінюються залежно від особливостей 

даної країни. Для обліку цих особливостей потрібне: 

– збільшення потреби в інформаційному забезпеченні діяльності 

фірми; 

– координація різних сфер діяльності фірми та підвищення 

узгодженості дій різних її підрозділів. 

Крім того, зростає ступінь загального ризику і з’являються 

додаткові види ризиків у діяльності фірми. 

Специфіка, породжувана особливостями функціонування закордонних 

ринків і умовами роботи на них, надає міжнародному маркетингу 

риси, які необхідно враховувати вітчизняним підприємствам. 

По-перше, зовнішні ринки пред’являють більш високі вимоги до 

запропонованих на них товарів (послуг), їх сервісу, реклами і т. д. 

Тому для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно 

докладати більш значних зусиль, ретельніше дотримуватися принципів 

і методів маркетингу. Це пояснюється гострою конкуренцією і 

домінуванням «ринку покупця», тобто помітним перевищенням 

пропозиції над попитом. 

По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей – це 

відправний момент у міжнародній маркетинговій діяльності, він більш 

складний і трудомісткий, ніж вивчення внутрішнього ринку. 
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По-третє, для ефективної діяльності на зовнішньому ринку 

необхідно творчо й гнучко використовувати маркетингові методи. 

Стандартних підходів тут немає. 

По-четверте, слідувати вимогам світового ринку (і споживача) 

означає не лише необхідність дотримання прийнятих там умов збуту 

товарів та послуг. Вирішальне значення мають розробка й виробництво 

таких експортних товарів і послуг, які тривалий час після виходу на 

зарубіжний ринок відрізнялися б високою конкурентоспроможністю. 

Таким чином, міжнародний маркетинг являє собою самостійну 

галузь діяльності фірми при виході її на зовнішні ринки, яку можна 

визначити так. 

Міжнародний маркетинг – система планування, реалізації, 

контролю та аналізу заходів із впливу на багатонаціональне ринкове 

середовище і пристосування до її умов на фірмі, яка здійснює свою 

діяльність більш ніж в одній країні. Особливості міжнародного 

маркетингу детально викладені у джерелах [4, 17]. 

Більш стисло й узагальнено міжнародний маркетинг можна визначити 

як комплекс заходів фірми зі здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності за межами своєї країни. 

Активну роль у розвитку міжнародного маркетингу, його теорії, 

методики і практики відіграють не тільки фірми, що займаються 

маркетинговою діяльністю, але і спеціалізовані міжнародні організації. 

Найвизначніші і відомі з них – Європейське товариство з вивчення 

суспільної думки та маркетингу (ЕСОМАR), Міжнародна федерація 

маркетингу (IМF). Міжнародний статус має, по суті, і вже згадувана 

Американська асоціація маркетингу (АМА), що сформувалася в 1932 р. і 

нараховує сьогодні більше 25 тис. членів серед представників 

адміністрацій транснаціональних корпорацій (ТНК), викладачів і 

наукових працівників. 

У практиці сучасних міжнародних зв’язків існує велика різноманітність 

підходів у визначенні терміна «послуги». Найбільш доцільно керуватися 

документами міжнародних організацій, таких як: Організація об’єднаних 

націй та Світовий банк, у яких під послугою розуміється зміна в 

положенні інституціональної одиниці, що відбулося в результаті дій і 

на основі взаємної угоди з іншою інституціональною одиницею. 

До послуг, які пропонуються і купуються на світовому ринку, 

належить транспорт. Його підвидами є вантажний і пасажирський 

транспорт, що означають відповідно міжнародні перевезення вантажів 

і пасажирів усіма видами транспорту і надання супутніх послуг. 

Транспорт поряд зі страхуванням відноситься до групи послуг, 

пов’язаних із торгівлею. 
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Між товарами і послугами та торгівлею ними існують якісні 

відмінності. Торгівля послугами пов’язана з їхніх виробництвом, 
експорт послуги означає надання послуги нерезиденту, навіть якщо він 
знаходиться на митній території. 

У міжнародних відносинах використовується така класифікація 
міжнародних транспортних послуг: 

– вантажні перевезення, які включають усі послуги з доставки 

експортного (кредит) або імпортного (дебет) товару, після того як 
товар був завантажений на борт перевізника, до доставки його в пункт 
призначення: послуги з вантаження-розвантаження, якщо вони надаються 
перевізником. У той самий час вони виключають навантаження-

розвантаження, якщо вони здійснюються не перевізником (входять до 
торгового балансу); 

– пасажирські перевезення, які включать послуги, пов’язані з 

перевезенням нерезидентів (експорт/кредит) перевізниками-резидентами 
та резидентів перевізниками-нерезидентами (імпорт-дебет). У той 
самий час вони виключають перевезення нерезидентів транспортними 

компаніями-резидентами всередині своєї країни; 
– оренда перевізника з екіпажем, яка включає послуги здачі в 

оренду резидентом нерезиденту (експорт/кредит) і нерезидентом 
резиденту (імпорт/дебет) рухомого складу з екіпажами на обмежений 

проміжок часу для перевезення товарів і пасажирів. У той же час вона 
виключає оренду перевізника без екіпажу, яка включається до інших 
бізнес-послуги, а також фінансовий лізинг; 

– забезпечувальні та допоміжні послуги: обробка вантажів, 
зберігання, упакування/розпакування, навігація, лоція, буксирування, 
техобслуговування й промивання транспортного устаткування, 

комісійні та агентські платежі. У той же час вони виключають товари, 
куплені в порту перевізником – нерезидентом, ремонт транспортного 
устаткування (включається в торговельний баланс), ремонт залізниць, 
причалів та аеропортів (включаються послуги з будівництва). 

У розвитку міжнародного маркетингу можна виділити три основні 
етапи. 

Традиційний маркетинг – звичайний продаж товарів за кордон, 

коли експортер несе відповідальність перед покупцем лише до 
моменту поставки і, як правило, не цікавиться подальшою долею 
проданого товару. 

Експортний маркетинг. Експортер займається систематичним 
вивченням цільового закордонного ринку і пристосовує своє 
виробництво до мінливих вимог цього ринку. 

Міжнародний маркетинг. Експортер глибоко досліджує ринок і 

використовує для цього широкий набір маркетингових засобів. 
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Міжнародний маркетинг поширюється не тільки на суто торгові 

операції, але й на інші сфери зовнішньоекономічних зв’язків: створення 

спільних і дочірніх підприємств, науково-технічний обмін, передачу 

ліцензій і ноу-хау, надання транспортних, страхових, туристичних та 

інших послуг; міжнародні орендні операції та т. д. 

Цілі міжнародного маркетингу конкретної фірми насамперед 

ґрунтуються на результатах аналізу середовища діяльності і 

пов’язаних із нею ризиків. 

 

14.2. Навколишнє середовище міжнародного маркетингу 

 

У замкнутих системах різних зв’язків, які утворюються навколо 

діючих на ринку фірм, теорія маркетингу розрізняє внутрішнє і зовнішнє 

середовище. До внутрішнього середовища належать функціональні 

структури фірми; система розробки, виробництва і збуту товарів; 

кваліфікація кадрів і їх використання; системи передачі інформації між 

різними рівнями управління і т. п. 

Зовнішнє навколишнє середовище (довкілля) – дуже складна 

система, до якої входять конкуренти, покупці, посередники, фінансові 

установи, митні та інші урядові органи. Велику роль в оцінці умов 

навколишнього середовища грають загальна економічна ситуація в 

країні, політичний клімат, природні умови, культурні та інші традиції, 

науково-технічні досягнення та ін. Правильна оцінка показників 

навколишнього середовища, її використання в маркетинговій стратегії 

і тактиці мають виключно важливе значення для міжнародного 

маркетингу та можуть вирішальним чином вплинути на результати 

зовнішньоекономічної діяльності фірми. Усе різноманіття факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища можна чітко розділити на дві 

групи: піддаються управлінню з боку фірми; не піддаються такому 

управлінню (а значить, що потребують пристосування фірми до себе). 

Стосовно міжнародного маркетингу навколишнє середовище 

найчастіше ділять на дві частини: економічне й культурне. Однак, на 

думку автора [4], з метою докладного вивчення доцільним є її 

підрозділ на чотири сфери: економічна, соціально-культурна, 

політико-правова і природна. Економічне середовище країни (її 

ринку) показує нинішні та потенційні можливості споживання товарів 

та послуг. До головних показників, що характеризують економічне 

середовище, належать: рівень життя, валовий національний продукт, 

рівень розвитку економіки і стабільність валюти. 

Рівень життя характеризує середню кількість і якість споживаних 

у країні товарів і послуг. Один з використовуваних шляхів його виміру – 
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визначення тривалості часу, необхідного середній працюючій людині 

для того, щоб заробити на покупку тієї чи іншої кількості продуктів 

харчування, одягу та інших товарів. 

Валовий національний продукт (ВНП) – загальна вартість товарів і 

послуг, створена в країні за рік. При цьому показники загального 

розміру ВНП і його величини в розрахунку на душу населення 

найбільш часто використовуються в якості індикаторів добробуту 

країни, оскільки регулярно публікуються і порівнюються з показниками 

інших країн. Однак дані про середньодушові розмірі ВНП можуть бути 

оманливими. По-перше, вони показують лише середні значення, а не 

розподіл доходу. По-друге, однаковий доход може забезпечувати 

людині в різних країнах різний рівень життя. 

Рівень розвитку економіки країни багато в чому визначає можливості 

міжнародного маркетингу. Найбільші можливості, як правило, є в 

розвинених країнах, проте чисельність населення в них в основному 

стабільна, а збут багатьох видів продукції досягає насичення. Чисельність 

населення в країнах, що розвиваються швидко росте, і хоча сьогодні їх 

імпорт порівняно невеликий, із позицій міжнародного маркетингу саме в 

цих країнах існує найбільший довгостроковий потенціал. 

Стабільність валюти обов’язково враховується міжнародним 

маркетингом, оскільки коливання курсу іноземної валюти щодо 

національної валюти фірми можуть значно впливати на збут товарів і 

розміри прибутків. 

Успіх фірми на зовнішньому ринку багато в чому залежить від 

особливостей культури тієї чи іншої країни. До числа основних 

елементів соціально-культурного середовища маркетингової діяльності 

фірми можна віднести наступні. 

Мова. У світі налічується близько 100 офіційних мов і 3000 самостійних 

діалектів. У міжнародному бізнесі вимагається і відбувається концентрація 

використання мови; домінантною є англійська (підраховано, що 

2/3 всієї світової ділової переписки здійснюється цією мовою). 

Основні проблеми при діяльності на зовнішніх ринках пов’язані з 

мовним розмаїттям в рамках окремих країн (наприклад, у Швейцарії, 

Португалії, Канаді, Індії і т. д.); із забезпеченням точності перекладу 

термінів і понять, звучанням фірмових і товарних найменувань. 

Символи: жести, слова, об’єкти, зображення, пов’язані з певними 

уявленнями або умовностями. Сюди належать також кольорові і 

стильові поєднання, мовні звороти, особливості одягу і поведінки. 

Релігія, домінуюча в тій чи іншій країні, значною мірою впливає на 

характер придбання і споживання товарів, специфіку ділових відносин. 
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Наприклад, заборона на споживання алкоголю і свинини в 

мусульманських державах, спеціальні вимоги до приготування їжі 

(іудаїзм, іслам) і т. д. 

Освіта. Порівняльні зарубіжні дані про рівень і профілі освіти 

можуть істотно допомогти встановленню ринкових зв’язків. Знання 

формальної системи освіти в країні обов’язково при прийнятті на 

роботу персоналу і при веденні дискусій з клієнтами та партнерами. 

Розподіл соціальних ролей між членами суспільства з точки зору 

маркетингу відіграє важливе значення у розподілі ролей споживачів у 

процесі прийняття рішення про покупку, в специфіці рекламної 

діяльності та інших маркетингових комунікацій. 

Приділяючи належну увагу специфіці та унікальності більшості 

елементів культури населення різних країн, необхідно також звернути 

увагу на можливість синтезу країн за атрибутами культури, зумовлену 

єдністю історичних, соціальних та етнологічних факторів. Одним із 

поширених варіантів синтетичного угруповання зарубіжних країн за 

атрибутами культури є їх класифікація за мовним принципом, у якій 

виділяються англомовна, німецькомовних, скандинавська, латино-

американська, арабська та інші групи країн. 

Політико-правове середовище включає такі аспекти:  

– політичний лад і пов’язані з ним політичні ризики; 

– законодавство приймаючої країни: торгове, трудове і 

господарське право, фінансово-кредитне законодавство, закони про 

обмеження недобросовісної конкуренції, податкове право, зокрема 

угоди про уникнення подвійного оподаткування; 

– національне законодавство з регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (обмеження експорту в окремі країни, торгові бойкоти, 

оподаткування прибутку від операцій на зовнішньому ринку і т. п.); 

– норми міжнародного права (документи ООН та інших 

міжнародних організацій). 

До основних елементів природного середовища діяльності 

належать: клімат; характеристики рельєфу (наявність гір, пустель, 

водоймищ тощо); наявність корисних копалин і природних ресурсів; 

особливості інфраструктури (наявні засоби транспорту, розташування 

транспортних вузлів, місць складування товарів, засобів комунікацій ). 

Підсумовуючи інформацію про сутність і важливість вивчення 

маркетингового середовища, процитуємо відомих американських 

маркетологів, які, аналізуючи зміст світового ринку, підкреслюють, що 

його можна розглядати тільки як сукупність численних національних 

ринків, а «кожен з них унікальний і не схожий на інші». 
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14.3. Міжнародні маркетингові дослідження 

 

У теоретичній і практичній діяльності досить часто ставлять знак 

рівності між термінами «маркетинг» та «маркетингове дослідження». 

Таке спрощення не завжди доречне, але воно вказує на виняткову 

важливість маркетингових досліджень у всій маркетингової діяльності. 

Головна мета маркетингових досліджень – зменшення невизначеності і 

ризику при прийнятті комерційних рішень. Необхідність у проведенні 

цих досліджень виникає досить часто, коли особи, що приймають 

рішення, не можуть чекати надходження інформації по частинах. 

Комплексне маркетингове дослідження проводиться або фірмою 

самостійно, або за її замовленням спеціалізованими маркетинговими 

фірмами. Щоб маркетингове дослідження було ефективним, воно не 

повинне носити випадковий характер, а бути систематичним та 

охоплювати якомога більше різних джерел інформації. 

Маркетингове дослідження – систематичний збір, реєстрація та 

аналіз даних про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів і послуг, з 

метою зниження інформаційної невизначеності та комерційного 

ризику. Галузь додатку маркетингових досліджень практично не обмежена, 

тому виділимо основні їх види, які найчастіше зустрічаються у 

світовій практиці: 

– дослідження ринку; 

– дослідження збуту; 

– економічний аналіз; 

– дослідження реклами; 

– вивчення купівельної поведінки, або мотиваційний аналіз. 

У літературі [17] запропоновано перелік основних заходів, здійсню-

ваних підприємством при виході на зарубіжний ринок (рис. 14.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення 

середовища 

міжнародного 

маркетингу 

Рішення про 

доцільність виходу на 

зовнішній ринок 

Рішення про те, на 

які ринки вийти 

Рішення про 

методи виходу на 

ринок 

Рішення про 

структуру 

комплексу 
маркетингу 

Рішення про 

структуру служби 

маркетингу 

Рис. 14.1. Алгоритм прийняття рішень 
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Більшість крупних зарубіжних фірм (близько 80 %) мають власні 

відділи маркетингових досліджень. Серед співробітників таких 

відділів – статистики, економісти, соціологи, психологи і т. д. 

 

14.4. Дослідження і вибір зарубіжних ринків 

 

Усі заходи в маркетингу базуються на знанні ринків. У цьому 

відношенні не є винятком і міжнародний маркетинг. Корінних 

відмінностей між маркетинговими дослідженнями внутрішніх і зовнішніх 

ринків не існує: і в тому, і в іншому випадку використовуються одні й 

ті ж принципи і методи. Однак певна специфіка, породжувана 

особливостями функціонування зарубіжних ринків і умовами роботи 

на них, надає зовнішньоторговельному маркетингу риси, які необхідно 

враховувати. 

Дослідження ринку включає: 

– вивчення попиту, товарної пропозиції і їх співвідношення; 

– аналіз перспектив розвитку ринку; 

– вивчення форм і методів торгівлі; 

– вивчення фірм – покупців товару,що цікавить; 

– оцінку діяльності конкурентів; 

– вивчення комерційної практики, транспортних, правових, 

соціально-політичних та інших умов. 

Дослідження можливостей фірми передбачає: 

– аналіз господарської діяльності фірми; 

– аналіз дій реальних і потенційних конкурентів; 

– аналіз конкурентоспроможності продукції; 

– аналіз конкурентоспроможності фірми; 

– оцінку потенційних конкурентних можливостей фірми. 

Залежно від техніки проведення дослідження, складу інформації, 

способів її отримання та використання, маркетингові дослідження у 

зовнішньоекономічній сфері можна поділити на кілька видів. 

Кабінетні дослідження проводяться, як правило, на основі 

вторинної інформації, яка може бути отримана в результаті вивчення 

урядових звітів, досьє зовнішньоторгових організацій, комп’ютерних 

банків даних і т. д.  

Кабінетні дослідження відносно недорогі і дозволяють досить швидко 

отримати відповіді на низку питань, що цікавлять фірму, а стосовно 

аналізованої сфери дають загальні уявлення про такі дані: 

– стан митного законодавства; 

– стан і перспективи розвитку світового товарного ринку; 

– стан і тенденції розвитку кон’юнктури окремих ринків; 
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– стан економіки окремих країн; 

– торгово-політичні режими окремих країн; 
– доступність ринку, його територіальна віддаленість; 

– вартість перевезення різними засобами транспорту і т. д. 
Польове дослідження в даному випадку являє собою дослідження 

що цікавить фірму ринку безпосередньо на місці. Воно є найефектив-

нішим методом вивчення ринку, оскільки дозволяє отримати унікальну 
первинну інформацію, але, у той же час, це дослідження найбільш 
дороге і складне. Тому до нього вдаються в основному лише крупні 

компанії. 
Перевага цього методу полягає в тому, що він дає можливість 

встановлювати особисті контакти з потенційними покупцями, 
проводити анкетні опитування покупців і т. п. 

 

14.5. Джерела інформації про закордонні фірми 
 

Важливою складовою частиною маркетингових досліджень, 
проведених для інформаційного забезпечення міжнародного 
маркетингу, є вивчення закордонних фірм. 

За роллю в ринковому процесі досліджувані фірми, як правило, 
поділяються на такі групи: 

– контрагенти; 
– конкуренти; 

– передбачувана (потенційна) клієнтура. Про кожну фірму, що 
цікавить, у комп’ютерних банках даних акумулюються відомості за 
двома напрямками: загальні відомості про фірму; статистичні 

показники, що характеризують її економічне і фінансове становище, 
ефективність діяльності та конкурентоспроможність на ринку. 

При вивченні фірм використовуються такі джерела інформації. 

Періодична преса. У зарубіжній періодичній пресі (журналах, 
газетах, дайджестах) публікується досить багато спеціалізованих 
відомостей про поточну діяльність фірм. 

Інформація, яка публікується самими фірмами. Річні звіти про 

діяльність складаються до щорічного збору акціонерів і затверджуються 
радою директорів. Крім повної характеристики діяльності фірми за 
минулий фінансовий рік, звіт може також містити аналіз її фінансових 

показників за останні 10-15 років. 
Балансові звіти (щорічні або квартальні) дають уявлення про 

засоби, якими володіє фірма, джерела фінансування тощо. 
Проспекти містять історію її розвитку, детальну характеристику 

виробничої діяльності і технічних досягнень фірми, зв’язків з іншими 
фірмами і т. д. 
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Каталоги інформують про номенклатуру продукції, що випускається, 

можуть бути призначені для різних цілей, наприклад для використання 

в посилковій торгівлі. Виставкові та ярмаркові каталоги містять 

інформацію про фірми, які беруть участь у даній виставці або ярмарку.  

Інформація, яка надається спеціалізованими організаціями, до 

яких належать кредитно-довідкові бюро, спілки підприємців, торгові 

палати, консультаційні фірми, спеціалізовані маркетингові інформаційні 

та дослідницькі фірми, державні організації.  

Інформація про фірми, як правило, надається за плату за підпискою 

або за разовими запитами. 

Довідники містять систематизовану інформацію про організації або 

підприємства, що діють в різних галузях, різноманітних за характером 

власності та приналежності капіталу і т. д.  

Комплексне використання довідників різних видів дозволяє не 

тільки з’ясувати місцезнаходження, спеціалізацію та інші загальні 

відомості про ту чи іншу фірму, але і заздалегідь оцінити її як 

потенційного партнера або конкурента. 

 

14.6. Конкурентоспроможність фірми на закордонному ринку 

 

Конкуренція є ключовою ланкою у функціонуванні всього 

механізму ринку і ринкової економіки в цілому. Визначити 

конкуренцію можна як економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і 

боротьби власників товарів і послуг за найбільш вигідні умови 

виробництва і реалізації. Конкуренція у світовому господарстві – це 

економічний важіль стимулювання виробництва та підвищення якості 

продукції, пристосування її до потреб споживачів, одне з об’єктивних 

умов функціонування і розвитку фірми на базі міжнародного поділу 

праці. 

Ринкова конкуренція досліджується давно. Ще Адам Сміт 

сформулював відомий принцип «невидимої руки», згідно з яким 

ринкова економіка (завдяки конкуренції) влаштована так, що хоча 

підприємці піклуються тільки про свої особисті інтереси, сила 

обставин змушує їх діяти в суспільних інтересах.  

Відомий сучасний дослідник конкуренції Майкл Портер пише про 

конкуренцію як про силу, що включає: 1) загрозу появи нового 

конкурента; 2) загрозу заміни продуктів і послуг; 3) суперництво 

постачальників; 4) суперництво покупців, 5) боротьбу між наявними 

конкурентами. Ці п’ять сил визначають ціни, які фірми можуть 

призначати, рівень необхідних витрат, масштаби інвестицій, 

необхідних для перемоги над суперниками. 
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Поняття «конкурентоспроможність фірми» включає великий 

комплекс економічних характеристик, які визначають становище 
фірми на тому чи іншому ринку. Конкурентоспроможність продукції 
та конкурентоспроможність фірми-виробника цієї продукції тісно 

взаємопов’язані і співвідносяться між собою як частина і ціле. 
Можливість фірми конкурувати на ринку безпосередньо залежить від 
конкурентоспроможності товару і сукупності економічних методів 

діяльності фірми, що роблять вплив на результати конкурентної 
боротьби. На рівень конкурентоспроможності сильний вплив роблять 
також ступінь досконалості технології виробництва, сформований 
рекламний імідж фірми та інші фактори. 

Конкурентоспроможність – містка економічна категорія, яка 
поділяється на декілька рівнів: конкурентоспроможність товару і 
послуги (КСТП), товаровиробника, галузеву, державна. Останні три 

рівні – похідні від КСТП.  
Конкурентоспроможність товару (послуги) – комплексний 

показник, що визначає можливість товару (послуги) задовольняти 

вимоги споживачів на ринку при збереженні або збільшенні реальних 
доходів його виробника. Тут слід виділити три важливих моменти : 

– товар (послуга) повинен за ціною і якістю відповідати вимогам 
споживачів на обраному сегменті ринку;  

– ринок, де реалізується товар (послуга), повинен бути вільним і 
справедливим, тобто на ринок повинен бути вільний доступ конкурентних 
товарів (послуг) і ці товари (послуги) не повинні піддаватися 

дискримінації або, навпаки, преференційними сприятливим впливам; 
– цінова конкурентоспроможність повинна досягатися не за 

рахунок зменшення доходів виробника товару (послуги), оскільки, 

знижуючи зарплату працівникам, можна істотно знизити ціну товару 
(послуги), а за рахунок розширення обсягів виробництва, зменшення 
собівартості одиниці продукції та ін. 

 

14.7. Стратегії вибору фірмою способів виходу на зовнішній 

ринок 
 

Щоб не допустити помилок при розробці маркетингової стратегії, 
необхідно якомога точніше відповісти на генеральне питання: «Які ж 
спонукальні причини виходу тієї чи іншої фірми на міжнародний 

ринок?» Особливо привабливими можуть виявитися такі обставини: 
– більш високий прибуток за рахунок більшого обсягу продажів 

товарів і послуг на зовнішньому ринку; 
– падіння попиту на товар (послуги) всередині країни, яке може 

бути компенсовано його збільшенням на зовнішньому ринку; 
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– більш пільговий інвестиційний режим для зовнішньоекономічної 

діяльності на обраному ринку; 

– розосередження підприємницького ризику між внутрішнім і 

зовнішнім ринками; 

– можливість продовження життєвого циклу товару (послуги); 

– розподіл витрат на НДДКР на більший обсяг виробництва; 

– підвищення престижу фірми, яка стала міжнародною, та ін. 

Одночасно слід враховувати і такі чинники, які протидіють 

прийняттю рішення про необхідність виходу на зовнішній ринок:  

– прибуток може виявитися не таким високим, як передбачалося, 

через нестабільність національної валюти експортера, політичної і 

загальної економічної ситуації за кордоном; 

– проникнення і зміцнення на шуканому закордонному ринку 

зажадає значних засобів, які можуть не відповідати планованим 

результатам і можливостям фірми; 

– пристосування товару до вимог закордонного ринку може 

виявитися досить дорогим або нереальним. 

Усі ці та подібні аргументи «за» і «проти» мають братися фірмою 

до уваги при виході на рівень міжнародного маркетингу. 

Діяльність спільних підприємств може здійснюватися в одній із 

таких форм: ліцензування, виробництво або управління за контрактами, 

спільне володіння. 

Ліцензування – найбільш простий і безпечний шлях залучення 

виробника в міжнародний маркетинг. Ліцензування дає іноземним 

фірмам права на процес виробництва, торгові знаки, торгові марки, 

патенти або комерційні секрети в обмін на комісійні або роялті 

(ліцензійні платежі). 

Контракт на виробництво означає, що фірма погоджується, щоб 

іноземна компанія виробляла свою продукцію в даній країні. Фірма ж 

здійснює маркетинг самих виробів і надає управлінський досвід. У разі 

контракту на управління фірма виступає лише як консультант 

іноземних компаній. 

Підприємства спільного володіння фірми створюють найчастіше 

для зниження витрат і розподілу комерційного ризику. В цьому 

випадку закордонний інвестор може купити собі частку в місцевому 

підприємстві, місцева фірма може купити собі частку у вже існуючому 

місцевому підприємстві закордонної компанії або обидві сторони 

можуть спільними зусиллями створити зовсім нове підприємство. 

Нерідко спільне володіння є обов’язковою умовою, при дотриманні 

якої іноземний уряд допускає фірму на ринок своєї країни. 
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Пряме володіння – найбільш повна, але і більш ризикована форма 

залучення в діяльність на закордонному ринку. Фірма займається 
виробництвом, маркетингом і т. п. в інших країнах без участі будь-
яких партнерів. Переваги цієї форми складаються в економії витрат 

праці і транспортних витрат, самостійному визначенні довгострокових 
перспектив діяльності, кращому пристосуванні товарів і планів 
маркетингу до місцевих особливостей, можливості створення сприятливого 

іміджу в країні-партнері. 
У практичній діяльності попит на ринку на товари (послуги), що 

випускаються (реалізуються) фірмою, не завжди відповідає бажаному 
його стану. Для приведення цього стану в норму фірмами, відповідно 

до [4], застосовуються такі стратегії (табл. 14.1). 
Таблиця 14.1 

Маркетингові стратегії, залежні від стану попиту на ринку 
 

Стан попиту Завдання маркетингу Стратегія маркетингу 

Негативний попит створити попит конверсійний 

Відсутність попиту стимулювати попит стимулювальний 

Потенційний попит розвинути попит розвивальний 

Зниження попиту підвищити попит ремаркетинг 

Попит на ринку збалансувати попит синхромаркетинг 

Мінливий попит підтримати попит підтримувальний 

Надмірний попит знизити попит демаркетинг 

Ірраціональний попит ліквідувати попит протидійний 

 
Конверсійний маркетинг застосовується в ситуації, коли переважна 

кількість потенційних покупців на даному ринку відкидає товар 
(послугу) незалежно від його якості. Конверсійний маркетинг полягає 
в розробці такого плану рекламної роботи і просування товару 

(послуги), який допоміг би сформувати попит і протистояти 
негативним тенденціям. 

Стимулювальний маркетинг використовується при байдужому 

ставленні потенційних покупців до пропонованого товару (послугі). 
Програма стимулюючого маркетингу буде відрізнятися в залежності 
від конкретних причин, за яких відсутній попит на ті чи інші товари 
(послуги). 

Розвивальний маркетинг застосовується при наявності потенційного 
попиту, який необхідно зробити реальним. Здійснити таке «перетворення» 
можна, головним чином, шляхом створення нових товарів (послуг), що 

задовольняють потреби на якісно новому рівні. 
Ремаркетинг застосовується для відновлення попиту, який знижується. 

Принципи ремаркетингу полягають у пошуку нових можливостей 

пожвавлення попиту шляхом вдосконалення товару (послуги), додання 
йому ринкової новизни, переорієнтації фірми на нові ринки і т. д. 
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Синхромаркетинг застосовується з метою стабілізації мінливого 

попиту. Такий попит має місце, як правило, при пропозиції товарів 

(послуг) сезонного споживання, а у випадку з продукцією виробничого 

призначення – коли потреба в них змінюється під впливом циклічного 

коливання кон’юнктури. Фірма, що застосовує синхромаркетинг, 

свідомо закладає циклічність ринкового попиту в свої плани і при 

прогнозуванні намагається якомога точніше визначити амплітуду 

коливань попиту. 

Підтримувальний маркетинг використовується для стабілізації 

попиту, відповідного можливостям фірми. Для протидії негативним 

впливам із боку конкурентів маркетингова служба фірми повинна 

особливо уважно проводити політику цін, гнучку рекламну роботу, 

систематично і ретельно перевіряти доцільність витрат на маркетингові 

операції. 

Демаркетинг використовується для зниження надмірного попиту. 

Неможливість задовольнити надто високий попит загрожує негативними 

наслідками: виникненням негативних емоцій, що асоціюються з 

назвою і торговою маркою фірми. Зважаючи на цілі демаркетингу, 

збільшують ціни, скорочують або взагалі припиняють рекламну 

роботу. Щоб уникнути втрати клієнтів і частини прибутку, в окремих 

випадках виявляється кращим продати іноземним виробникам 

ліцензію на право виробництва даних товарів (послуг) під торговою 

назвою фірми-ліцензіара. У цьому випадку приблизно дворазове 

скорочення обсягу можливого прибутку, безумовно, краще, ніж повна 

її відсутність на даному ринку. 

Протидійний маркетинг (контрмаркетинга) застосовується для 

максимального скорочення або ліквідації ірраціонального попиту. Як 

ірраціональний попит визначається з точки зору благополуччя 

суспільства в цілому та його членів при споживанні того чи іншого 

товару (наркотики, спиртні напої, тютюнові вироби і т. п.). Протидійний 

маркетинг нерідко пов’язаний з припиненням випуску товару, вилученням 

його з торгової мережі та проведенням пропагандистської кампанії, 

спрямованої проти його споживання. 

 

14.8. Сучасні проблеми міжнародного маркетингу 

 

При виході на закордонний ринок фірма (в тому числі і 

транспортна) стикається з різними проблемами. До них можна 

віднести проблеми, наведені в посібнику [4]. 

Перша проблема – пошук гарного продукту для імпорту або 

експорту, що задовольняє потребу або бажання покупця і має 
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прийнятну ціну. Наприклад, який-небудь продукт одночасно може 

бути недорогим за мірками громадян Великобританії, але вкрай 

дорогим для жителів Болгарії або якої-небудь африканської країни. З 

цієї причини спеціаліст із маркетингу повинен, перш за все, вивчити 

економічну ситуацію в країні, в якій він має намір працювати. 

Друга проблема міжнародного маркетингу – законодавчі вимоги, 

що регулюють процедури імпорту та експорту, які можуть бути 

різними в різних країнах. Будь-яка країна, як правило, воліє 

експортувати свої продукти. Проте є винятки, що стосуються вивозу 

сировини. Так, ресурси зазвичай дешевші, ніж готові продукти, тому в 

деяких випадках немає потреби в експорті сировинних ресурсів, якщо 

в країні можуть бути налагоджені їх обробка та виробництво готового 

продукту для населення або для вивезення на міжнародний ринок, що 

приносить більший прибуток, ніж експорт сировини. У цьому випадку 

в країні є відповідне законодавство, що передбачає або заборону на 

вивіз, або податки на експортовані товари. Тому при намірі вступити в 

ділові контакти з фірмою такої країни необхідна консультація з 

місцевим юристом. 

Третя проблема пов’язана з податками, якими обкладаються 

ввезені продукти. Країна, як правило, не зацікавлена в імпорті великої 

кількості деяких продуктів (наприклад, споживчих товарів) через 

обмін валюти. Тут від фахівця з маркетингу потрібні знання 

платіжного балансу. Річ у тім, що стан платіжного балансу може мати 

серйозний вплив на економіку країни, а в деяких випадках – навіть на 

взаємини з сусідніми державами. 

Четверта проблема пов’язана зі сферою законодавства. Оскільки в 

зовнішній торгівлі, а особливо у виробництві, доводиться 

використовувати працівників-іноземців, необхідно бути в курсі 

законодавства про трудові відносини країни, в якій ви маєте намір 

діяти. Зокрема, вам необхідно знати, як в даній країні будуються 

взаємини наймача та найманого працівника, яка максимальна 

тривалість робочого тижня, мінімальний рівень заробітної плати, 

вартість медичного обслуговування, порядок виходу у відставку і т. д. 

П’ята проблема – фінансування. При перевезенні великої кількості 

товарів може знадобитися морський транспорт. Для океанських 

перевезень транзитний час становить два місяці й більше. На період 

транспортування, складування, маркетингу необхідно забезпечити 

фінансування товарів. Це може бути здійснено декількома 

агентствами, проте на початкових стадіях роботи фінансування буде 

вашим завданням. Як правило, фінансування товару поширюється на 

весь період від закупівлі, транспортування до моменту поставки 
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товару партнеру в деяких випадках і до фактичної його поставки 

споживачеві. 

Шоста проблема – транспортування, вид і час якого, а також 

пов’язаний із цим ризик залежать від типу товару. Дорогі, невеликі за 

вагою й обсягом товари економічно більш вигідно перевозити 

авіатранспортом. Недорогі, товари, що швидко не псуються, об’ємні 

товари перевозяться залізничним або морським транспортом. При 

будь-яких видах перевезень слід пам’ятати про реальні загрози 

збереження товару. Найбільшу небезпеку представляють потенційне 

розкрадання, пошкодження при навантаженні та розвантаженні, 

наслідки несприятливих погодних умов або пожежі і т. п. Крім того, 

існує і небезпека втрати товару безпосередньо в процесі 

транспортування: літак може розбитися, а судно – затонути. Тому 

вантаж необхідно страхувати. 

Сьома проблема, яка може виникнути в рамках зовнішньої 

торгівлі, пов’язана безпосередньо з виробництвом. Це – специфічні 

технічні вимоги. У кожній країні можуть бути прийняті свої технічні 

вимоги. Тому при розробці товару для міжнародної торгівлі необхідно 

упевнитися, що він відповідає технічним стандартам, чинний у 

більшості країн, які можуть стати його потенційними покупцями. 

Восьма проблема – валютні відносини та репатріація прибутків. У 

багатьох країнах грошова система нестабільна і зміна вартості грошей 

може чинити серйозний вплив на систему ціноутворення на товар. У 

країні з постійною інфляцією попит буде знижуватися, оскільки 

заробітна плата, як правило, не встигає за зростанням цін. Таким 

чином, інфляція буде впливати на процес загального планування у 

фірмі в міру того, як вона буде встановлювати ціни на товари. Крім 

того, якщо прибуток отриманий у нестійкій валюті, то в результаті 

інфляції його може і не бути. Тому до початку операції в іншій країні 

необхідно дізнатися, наскільки стабільна там валюта, та вжити 

відповідних заходів обережності, перш за все враховуючи наслідки 

інфляції при встановленні ціни. 

Дев’ята проблема – можливість зіткнутися з протиправними діями 

і, перш за все, з хабарництвом урядовців, службовців митниці, 

підприємців, від яких залежить повне і своєчасне виконання 

укладеного контракту. Ця етична проблема може вилитися в юридичну 

залежно від законодавства країни, де виконуються роботи за 

контрактом. Фахівцю з маркетингу при підготовці документації з 

проекту, а також у ході презентації товару необхідно передбачати 

такий розвиток подій. 
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Для того щоб вижити в конкурентній боротьбі на зарубіжному 

ринку, слід враховувати вісім заповідей міжнародного бізнесу.  

Перша: не вірте тому, що можуть говорити про смаки людей в 

інших країнах. 

Друга: не вважайте остаточно, що цей товар ви можете 

експортувати, а цей – ні. 

Третя: міркуйте глобально, оскільки світова економіка стає все 

більш взаємозалежною. 

Четверта: бийте свого ближнього конкурента якістю. 

П’ята: виберіть покупця, якому необхідно саме те, що є у вас, 

потім тисніть на нього і тисніть. 

Шоста: розігруйте з себе прихильника місцевих настроїв і смаків 

настільки, наскільки можете. 

Сьома: всупереч прийнятим звичаям обживати спочатку ринок 

вдома, а потім рухатися за кордон, у нинішньому переповненому 

конкурентами світі фірми не можуть дозволяти собі довго чекати свого 

перетворення в експортера. 

Восьма: показуйте покупцям, що ви завжди присутні на ринку, – їм 

не подобається мати справу з експортерами, які метушаться в надії 

дістати ще трохи прибутку. 

Сьогодні в глобальному масштабі розгорнулася дискусія про сучасне 

значення та перспективи маркетингу, в тому числі й міжнародного. Деякі 

учені і практики вважають, що маркетинг вже вичерпав свої 

можливості і для нього немає місця в бізнесі XXI століття. Їхні 

опоненти, які складають більшість і ґрунтуються на фактичних даних і 

прогнозах, стверджують протилежне: маркетинг зазнав серйозних змін 

і став більш сильним у плані як свого статусу, так і впливу на процес 

прийняття стратегічних рішень. 

Узагальнюючи думки та публікації вітчизняних і зарубіжних 

маркетологів про вплив на міжнародний маркетинг активних сучасних 

процесів, що відбуваються на світовому ринку, можна зробити такі 

висновки. 

1. Міжнародний маркетинг включає міжфункціональну координацію 

і інтеграцію різних видів діяльності в масштабі всього світового 

господарства. Звичайні експортно-імпортні операції поєднуються з 

діями, спрямованими на довгострокові виробничо-інвестиційні зв’язки. 

Фірма, залежно від виду продукту й ринку, може одночасно 

перебувати на різних етапах залучення в світовогосподарську сферу та 

використовувати різні форми участі в міжнародному бізнесі. 

2. Якісно нову роль почала відігравати сфера послуг. Частина 

послуг на ринку швидко зростає, і вони пронизують практично всі 
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етапи зовнішньоекономічних угод. У зв’язку з цим, комплекс 

міжнародного маркетингу включає всі великі за обсягом роботи, 

пов’язані з інформаційним забезпеченням майбутньої операції та 

супутнім їй сервісом. 
3. Відбувається посилення захисної функції міжнародного 

маркетингу, яка в той же час не тотожна оборонній. Метою оборонної 
стратегії є захист своєї частки ринку, протидія найбільш небезпечним 
конкурентам. Метою ж захисної стратегії виступає не максимізація та 

розширення продажів наукомісткої продукції, а, навпаки, стримування 
її передачі конкурентам. Корпорації прагнуть обмежити доступ 
незалежних іноземних фірм до своїх технологій, одночасно збільшуючи їх 

продаж закордонним дочірнім підприємствам (так званий внутрішньо-
фірмовий трансферт технологій). 

4. Стратегічні рішення по каналах збуту набувають певну нову 
специфіку. Йдеться не тільки про поширену стратегію «втягування 

ринком», але і про такі стратегії, як «система створення цінності», 
«клієнти своїх клієнтів» і т. п. Враховуючи, що світовий ринок – це 
система, що динамічно розвивається, все більшого значення набуває 

його надійне прогнозування. Приблизно до 80-х років XX ст. темпи 
зміни зовнішнього середовища не відрізнялися істотно від швидкості 
реакції фірм. Світові товарні ринки виконували функцію сигнальних 

пристроїв, що забезпечують фірми, які приймають рішення незалежно 
одна від одної, необхідною інформацією. У цих умовах широко й 
успішно використовувалися евристичні та екстраполяційні методи, а 
також моделі, засновані на математичній імітації ринкових ситуацій. 

Однак ускладнення управлінських завдань, зростання ймовірності 
стратегічних несподіванок, швидке знецінення минулого досвіду різко 
знижують прогностичну цінність цих методів. 

5. Більшість прогностичних помилок пов’язані з тим, що 
формування прогнозів базувалося на припущенні про збереження 
існуючих тенденцій і в майбутньому. Прийняття рішень у сучасних 

умовах найбільш доцільно на основі методу «паралельної логіки». Тут 
вихідною посилкою є твердження, що майбутнє не може бути виміряне та 
кероване: оцінюється чутливість фірми до змін середовища, внутрішнім і 
зовнішнім загрозам; розробляється кілька варіантів розвитку ситуації, 

наприклад, при погіршенні кон’юнктури, її поліпшення і збереження 
тенденцій. Розробляється базовий план і кілька запасних. Паралельно 
розробляються система швидкого реагування й алгоритм переходу на 

запасний варіант. 
Подібні підходи дозволяють підвищити здатність до передбачення, 

вносять в управління додаткову гнучкість і маневреність у мінливих 
умовах, підвищують ефективність маркетингової діяльності фірми. 


