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Визначальною рисою сучасного розвитку світової економіки є 
посилення протистояння суб’єктів міжнародного підприємництва 
в конкуренто напруженому середовищі світового ринку. Виникає 
необхідність формування нових управлінських механізмів для ство-
рення конкурентних переваг та посилення конкурентних позицій 
економічних суб’єктів, обґрунтування напрямів їх діяльності та 
вибору привабливих ринків, пошуку ефективних методів реалі-
зації міжнародного співробітництва. Успішному вирішенню цих 
завдань сприяє розробка методологічних засад і механізму прак-
тичного застосування інструментів міжнародного маркетингу, що 
забезпечує нову якість маркетингового управління інтернаціоналі-
зованим підприємництвом, стає передумовою ефективного функці-
онування національних економік і посилення позицій економічних 
суб’єктів у світовому економічному просторі.

Формування системи міжнародного маркетингу в Україні відбу-
вається в результаті усвідомлення, адаптації та творчого викори-
стання світового теоретичного і практичного досвіду міжнародної 
маркетингової діяльності, а також в процесі розвитку управлін-
ських засад співробітництва вітчизняних компаній з зарубіжними 
партнерами. Динамічний суспільно-економічний розвиток укра-
їнської економіки передбачає активізацію зовнішньоекономічної 
діяльності національних економічних суб’єктів, що зумовлює 
необхідність запровадження інтенсивних форм організації і управ-
ління міжнародним підприємництвом з метою підвищення його 
ефективності.

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоре-
тичних знань і набуття практичних навичок у галузі міжнародного 
маркетингу.

Відтак основними завданнями дисципліни є:
 –вивчення сутності й форм міжнародного маркетингу, методів 

дослідження економічного, соціально-культурного, політико-пра-
вового середовища маркетингової діяльності;

 – засвоєння методичних засад проведення міжнародних марке-
тингових досліджень, сегментації світового ринку та вибору 
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цільових ринків, обґрунтування моделей виходу фірм на кордон 
ринки, формування ефективного міжнародного маркетингового 
комплексу.

Предметом дисципліні є відносини суб’єктів світового ринку, 
що виникають у процесі міжнародної маркетингової діяльності.

Викладання дисципліни передбачає опанування студентами 
знаннями базових концепцій мікро- та макроекономіки, менедж-
менту, маркетингу, міжнародної економіки та сприяє підготовці 
студентів до вивчення дисципліни магістерських програм.
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1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

1.1. Сутність та особливості міжнародного маркетингу

Традиційно термін «міжнародний маркетинг» відносять до 
діяльності фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких 
поширюється на закордонні країни. Роль міжнародних фірм 
у світовій системі господарства важлива, так як концентрація 
виробництва і капіталу в руках надвеликих компаній впливає 
на зміст і форми міжнародних економічних відносин. Однак на 
світовому ринку з’являються і нові економічні суб’єкти, а саме 
невеликі за розмірами міжнародні фірми. За останні 15-20 років 
рекордна кількість дрібних підприємств звернуло свої погляди 
за кордон. За оцінками американських фахівців з 100 тисяч 
американських компаній, що займаються експортом, близько  
80 відсотків – невеликі. 

З лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
відкриваються нові можливості для тих, хто готовий працювати на 
іноземному ринку і чим активніше працюють фірми на зовнішніх 
ринках, тим більше необхідність застосування принципів міжна-
родного маркетингу.

Під міжнародним маркетингом розуміють маркетинг товарів і 
послуг за межами національних кордонів.

 Кожна міжнародна компанія по-своєму підходить до освоєння 
іноземного ринку. Мотивація виходу на іноземні ринки обумовлена 
багатьма факторами, які можна поділити на дві групи.

Перша група – це фактори залучення у міжнародний марке-
тинг(так звані «проактивні»). До них відносять:

1. Зростання прибутку. Керівництво фірмою усвідомлює, що 
міжнародна торгівля є потенційним джерелом більш високого 
прибутку. Незважаючи на ретельне планування, неконтрольовані 
причини часто значно змінюють передбачувану суму прибутку. 
Наприклад, раптова зміна курсу обміну валюти може сильно 
змінити прогнозований прибуток.
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2. Унікальність продукту або технологічні переваги. Фірма 
може виробляти товар або послуги, які вона вважає унікальними 
і які не виробляють іноземні підприємства. Одним з важливих 
моментів, з яким фірма може зіткнутися при цьому, є випередження 
потенційних конкурентів у часі. Якщо раніше такі фірми могли 
вважатися єдиними виробниками на світовому ринку протягом 
декількох років, то тепер цей період значно скоротився через 
швидку зміну конкуруючих технологій і часто недостатній захист 
міжнародних патентів.

3. Амбіції та досвід топ-менеджменту. Бажання досягнути 
міжнародного визнання та кращих конкурентних позицій порів-
няно зі світовими лідерами галузі, досвід співпраці з зарубіжними 
компаніями дозволяє реалізувати в якості базової стратегії розвитку 
фірми вихід на нові ринки. Значні масштаби міжнародної торгівлі, 
можливості закордонних ринків за умови ефективного менедж-
менту забезпечують перспективність та успіх такої стратегії. 

4. Переваги в оподаткуванні. В ряді країн реалізується полі-
тика державної підтримки експортерів, що реалізується шляхом 
пільгового оподаткування і кредитування, зниження транспортних 
тарифів тощо. Наприклад, Корпорація з міжнародної торгівлі (FSC) 
у США дозволяє фірмі продавати товар за нижчою ціною і одержу-
вати більш високий прибуток, якщо фірма створює іноземні філії і 
проводить ради директорів за кордоном.

5. Економія на масштабах виробництва товарів ( послуг). 
Здійснюючи експорт продукції та послуг, фірма збільшує обсяги 
їх випуску і в результаті цього домагається зростання виручки і 
зниження витрат. Бостонська консалтингова група довела, що 
збільшення обсягу виробництва вдвічі дозволяє знизити собі-
вартість продукції на 20-30%. Збільшення обсягу виробництва 
продукції для іноземного ринку сприяє зниженню собівартості 
товарів і для внутрішнього ринку, підвищує конкурентоспромож-
ність і прибутки фірми.

Друга група – підштовхуючи фактори («реактивні» – як реакція 
на зміну факторів середовища) .

Посилення конкуренції на внутрішньому ринку. Цей 
фактор є причиною пошуку менш конкурентного закордонного 
ринку. Інша ситуація – вихід на іноземний ринок внутрішніх 
конкурентів. Наслідуючи їх приклад і сподіваючись на переваги 
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в завоюванні та утриманні частки закордонного ринку компаній, 
що виходять першими, фірми виходять на міжнародний ринок 
поспіхом, без обґрунтованого на основі дослідження особли-
востей конкретного зарубіжного ринку маркетингового комплексу 
та плану. Результатом такого виходу можуть бути як економічні, 
так і репутаційні втрати.

 Зниження попиту на внутрішньому ринку. В період рецесії в 
економіці власної країни або при переході життєвого циклу товару 
в стадію зрілості класичною стратегічною дією і вихід на зарубіжні 
ринки. Найбільш перспективна ця стратегія для компаній з промис-
лово розвинутих країн, що заходять ринки збуту таких товарів в 
менш розвинутих країнах, подовжуючи життєвий цикл товару. 

Надлишкові виробничі потужності фірми. Якщо виробниче 
обладнання використовується не на повну потужність, то експансія 
на іноземні ринки – ідеальна можливість розподілу постійних витрат 
на більшу кількість товару, це дозволить фірмі вийти на іноземні 
ринки з системою цін, заснованій на змінних витратах. Однак вико-
ристання таких цін тривалий час неможливе, крім того надмірно 
низькі ціни можуть зустріти протидію за ознаками демпінгу. 

 Близькість покупців і портів. Фізична та психологічна близь-
кість до іноземних ринків грає часто головну роль в експортній 
діяльності фірми. Наприклад, американські фірми, розташовані 
поруч з канадським кордоном, або фірми країн ЄС, де відстані 
вимірюються лише десятками миль.

Метою міжнародного маркетингу є досягнення синергізму 
(комплексного взаємопідсилюючого впливу факторів) при здійс-
ненні зовнішньоекономічних операцій [35]. 

Проста спроба знайти іноземного покупця не є в повному розу-
мінні міжнародним маркетингом. Під міжнародним маркетингом 
розуміється комплекс довгострокових заходів фірми, що ґрунту-
ються на урахуванні змін ринкової ситуації і спрямованих на реалі-
зацію її товарів і послуг за межами своєї країни. 

Розробка такого комплексу являє собою управлінський процес, 
що поєднує етапи аналізу, планування, організації та контролю. 
Тому в центрі маркетингової діяльності фірм знаходиться підго-
товка і прийняття на основі відповідної зовнішньої (ринкової) 
і внутрішньої (техніко-економічної) інформації управлінських 
рішень, що дозволяють вирішити наступні питання: 




