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0Модуль 2 «Визначення маркетингових можливостей» 

Тема 2.2.: Вихід на міжнародні ринки 

Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Описувати природу та обсяги світової торгівлі в глобальному аспекті, а 

також її вплив на Україну. 

 Визначати основні тенденції, які вплинули на розвиток глобального 

маркетингу за останнє десятиліття. 

 Аналізувати чинники зовнішнього середовища, які визначають вибір 

інструментів глобального маркетингу. 

 Називати й описувати можливі стратегії виходу компаній на міжнародні 

ринки. 

 Пояснювати відмінність між стандартизацією та адаптацією під час 

створення компаніями міжнародних маркетингових програм. 

 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний переклад  Глобальна конкуренція  

Торговельний баланс Глобальні споживачі 

 

Споживчий етноцентризм  Глобальна маркетингова 

стратегія 

Зустрічна торгівля  «Сірий» ринок  

Крос-культурний аналіз  Спільне підприємство  

Культурні символи  Багаторинкова маркетингова  

стратегія  

Курс іноземної валюти  Протекціонізм   

Звичаї  Квота    

Пряме інвестування  Семіотика   

Демпінг  Стратегічні альянси  

Акт про економічне 

шпигунство (1996)  

Тарифи   

Експортування  Цінності  

Акт про зарубіжну корупцію 

(1977)  

Світова організація торгівлі  

Глобальний бренд   
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Зміст заняття 

1. Динаміка світової торгівлі (потоки світової торгівлі, конкурентна перевага 

країн). 

2. Маркетинг в економічному світі без кордонів (зменшення економічного 

протекціонізму, зростання економічної інтеграції, глобальна конкуренція між 

глобальними компаніями за глобальних споживачів, розвиток мереж у 

глобальному ринковому просторі). 

3. Аналіз глобального середовища (культурне розмаїття, економічні чинники, 

політико-правовий клімат). 

4. Стратегія виходу на міжнародний ринок (експортування, ліцензування, 

спільне підприємство, пряме інвестування). 

Питання самостійного вивчення 

5. Розроблення міжнародної маркетингової програми (товарна стратегія і 

стратегія просування, стратегія дистрибуції, цінова стратегія). 

 

Додаткові матеріали до лекції: 

- Глобальний споживач у Китаї: визначення поняття «Cool» 

- Додаткові приклади цінностей, звичок, культурних символів та мови   

 

Домашнє завдання : 

Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: Ред.-

упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні», 2009 ст. 195-222 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.61-78 

 

 Питання самостійного вивчення 

 Розроблення міжнародної маркетингової програми (товарна стратегія і 

стратегія просування, стратегія дистрибуції, цінова стратегія). 

 

 2. Завдання в Інтернеті : 

Світова організація торгівлі (СОТ) – це єдина міжнародна організація, яка 

регулює правила ведення торгівлі між країнами. Її функції полягають у 

забезпеченні якомога більш збалансованих, прогнозованих і вільних торгових 

потоків, наскільки це можливо. Розуміння принципів діяльності СОТ – 

необхідна передумова для діяльності на глобальному ринку. 
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Відвідайте сторінку СОТ (www.wto.org), щоб дізнатися більше про те, як 

функціонує ця організація та якими питаннями вона займається. Почати 

знайомство з СОТ було б корисно з отримання відповідей на такі запитання: 

Скільки країн входить до цієї організації на сьогодні? Коли Україна стала 

членом цієї організації? 

Які 10 найбільш поширених помилкових уявлень про СОТ були визначені цією 

організацією? 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

Вступ 

Україна прямує на міжнародні ринки 

Донедавна освоєнням міжнародних ринків займалися переважно 

великі міжнародні корпорації, яких у світі було відносно небагато. 

Вони представляли здебільшого капітал розвинених країн і 

працювали лише в певних «глобальних» галузях. Нині міжнародні 

корпорації дедалі частіше виникають у різних країнах, а також у тих 

галузях, які традиційно не є глобальними. 

Українські підприємства мають неоднакові стартові умови для виходу 

на зарубіжні ринки порівняно із західними корпораціями, які 

встигли зайняти міцні позиції на багатьох ринках в умовах, коли 

ринки не були розподілені між сильними конкурентами, і 

конкуренція була менш інтенсивною. 

Здебільшого стратегія виходу українських підприємств на зарубіжний 

ринок зводиться до вибору між непрямим та прямим експортом. 

Деякі компанії, які починали свою міжнародну діяльність за 

допомогою експорту, вже використовують досить широкий арсенал 

методів присутності на зовнішніх ринках, аж до придбання та 

будівництва заводів для власного виробництва своєї продукції. 

Перехід від експорту до більш глибоких форм присутності на 

зарубіжних ринках характерний для компаній, які працюють в 

галузях з найбільш високою інтенсивністю конкуренції на 

внутрішньому ринку. 

Досить успішно виходять на міжнародний ринок також українські 

підприємства високотехнологічних галузей (вантажне та військово-

транспортне літакобудування, ракетоносії, технології 

електрозварювання тощо), які мають конкурентні переваги завдяки 

кваліфікованим кадрам та розвитку в країні споріднених та 

підтримуючих галузей. 

I. ДИНАМІКА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

За останнє десятиліття грошовий обсяг світової торгівлі зріс більше 

ніж удвічі, й у 2008 році перевищить 11,5 трлн дол.  

Обсяг вироблених товарів становить 75 % світової торгівлі; галузі 

послуг належить решта 25 % світової торгівлі. 

А.  Потоки світової торгівлі 

Потоки світової торгівлі відображають взаємозалежність між галузями, 

країнами й регіонами. 

1. Глобальна перспектива 

Сполучені Штати Америки, Європа, Канада, Китай і Японія разом 

становлять понад дві третини світової торгівлі. 

Від 15 до 20 % світової торгівлі здійснюється як зустрічна торгівля, тобто 

використовується бартер, а не оплата грошима. Така практика 

поширена в багатьох країнах Східної Європи та в азіатських країнах. 

Експорт та імпорт – це взаємодоповнювальні економічні потоки: імпорт 

країни впливає на її експорт і навпаки. Це явище називають ефектом 
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зворотного зв’язку в торгівлі, і воно переконує в корисності вільної 

торгівлі між націями. 

2.  Ситуація в Україні 

Українська економіка значною мірою орієнтована на експорт, який 

становить понад 50 % ВВП. Але структура українського експорту 

несприятлива. Відмінності в структурі національного та світового 

експорту свідчать про закріплення за Україною статусу країни-

експортера сировинних та низькотехнологічних товарів. 

Україна є експортером залізної та марганцевої руд, прокату, чорних металів, 

сталевих труб, глинозему, транспортних засобів, продукції 

електротехнічного й енергетичного машинобудування, окремих видів 

верстатів і приладів, мінеральних добрив, соди, цементу, меблів тощо. 

Із продовольчих товарів експортуються кондитерські вироби, 

макаронні вироби, сіль, олія, овочеві та фруктові консерви, соки, вина, 

пиво та горілчані вироби. 

Різниця між грошовою вартістю національного експорту й імпорту 

називається торговельним балансом. 

Якщо обсяг експорту країни перевищує обсяг її імпорту, це призводить 

до позитивного залишку в торговельному балансі. Коли імпорт 

перевищує експорт, виникає дефіцит. 

У 90-х роках Україна мала негативне сальдо, тобто імпорт постійно 

перевищував експорт. Вперше позитивний залишок торговельного 

балансу Україна отримала у 2000 році. Ця тенденція тривала п’ять 

років. У 2005 році знову виник дефіцит обсягом 1854,3 млн дол. 

Основними імпортерами українських товарів є Росія, Туреччина, Італія, 

Німеччина, США, Польща, Білорусь та Казахстан. 

e. Країни, які є найбільшими експортерами до України: Росія, Туркменістан, 

Німеччина, Польща та Китай. 

В. Конкурентна перевага країн 

Майкл Портер запропонував «ромб» національних конкурентних 

переваг, який пояснює конкурентні переваги країн, а також те, чому 

деякі галузі стають світовими лідерами. Він складається з чотирьох 

основних чинників: 

1. Факторні умови. Цей чинник відображає здатність країни перетворювати 

свої природні ресурси, рівень освіти та інфраструктуру на конкурентну 

перевагу.  

2. Умови попиту. Враховують кількість і вимогливість споживачів продукції 

певної галузі.  

3. Споріднені та допоміжні галузі. Компаніям та галузям, які прагнуть 

лідерства у світі, потрібні постачальники світового рівня, які прискорюють 

інноваційний процес. 

4. Стратегії компаній, структура і конкуренція. Цей чинник включає умови, 

що визначають організацію й управління певною галуззю у країні, а також 

інтенсивність конкуренції на внутрішньому ринку.  

 Прагнення отримати конкурентні переваги на міжнародних ринках 

має також і темний бік – економічне шпигунство, що являє собою 
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таємний збір торгових секретів або інформації, що є власністю фірм-

конкурентів.  

 а. Подібна практика є поширеною у високотехнологічних галузях, у яких 

«know-how» та торгові секрети відділяють лідерів галузі від 

послідовників. 

 b. З метою нейтралізації такої загрози в США було прийнято Акт про 

економічне шпигунство (1996), відповідно до якого крадіжка 

торгових секретів іноземними суб’єктами господарювання вважається 

державним злочином у США. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Що таке ефект зворотного зв’язку в торгівлі? 

Відповідь: явище, коли імпорт країни впливає на її експорт і навпаки. 

2. Які фактори пояснюють, чому деякі компанії та галузі країни 

досягають успіху на міжнародних ринках, тоді як інші зазнають 

невдачі? 

Відповідь: 1) факторні умови; 2)  умови попиту; 3)  споріднені та допоміжні 

галузі; 4)  стратегії компаній, структура та конкуренція в галузі. 

 

II. МАРКЕТИНГ В ЕКОНОМІЧНОМУ СВІТІ БЕЗ КОРДОНІВ 

Чотири тенденції в минулому десятиріччі значно вплинули на глобальний 

маркетинг: 

Тенденція 1: Поступове зменшення економічного протекціонізму окремими 

країнами.  

Тенденція 2: Формальна економічна інтеграція та вільна торгівля між країнами.  

Тенденція 3: Глобальна конкуренція між глобальними компаніями за 

глобальних клієнтів.  

Тенденція 4: Розвиток мереж у глобальному ринковому просторі. 

А. Зменшення економічного протекціонізму 

Протекціонізм – це практика захисту однієї або декількох галузей 

економіки країни від зарубіжних конкурентів за допомогою тарифів 

і квот.  

 Економічним аргументом на користь протекціонізму є те, що він 

обмежує скорочення робочих місць, сприяє політичній безпеці 

країни, зменшує економічну залежність від інших держав та 

стимулює розвиток національних галузей економіки. 

 Тарифи і квоти перешкоджають світовій торгівлі. 
ЕТИЧНІ НОРМИ МАРКЕТИНГУ 

Протекціонізм 

Світова торгівля тільки виграє від вільної та чесної торгівлі між країнами. Однак уряди 

багатьох країн використовують тарифи і квоти, щоб захистити свої внутрішні ринки. Чому? 

Протекціонізм вигідний для внутрішніх (національних) виробників, а також є джерелом 

доходу для уряду. Політика протекціонізму коштує японським споживачам від 75 до 110 млн 

дол. щорічно. Американські споживачі платять більше приблизно на 70 млн дол. щорічно 

через тарифи та інші захисні бар’єри.  

Регіональні торговельні угоди між країнами Європейського Союзу (ЄС),  

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA) так само призводять до того, що 

країни-учасники угоди можуть мати пільгові квоти й тарифи, а всі інші позбавлені цієї 

можливості. 
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Протекціонізм у різних своїх формах порушує цікаві питання щодо глобальної етики. 

Тож чи можна його вважати етичною практикою, незалежно від форми застосування? 

 

Тарифи, тобто податки уряду на товари та послуги, що ввозяться до 

країни, встановлюють переважно для підвищення цін на імпорт.  

 Середня ставка тарифу на вироблені в промислово розвинених країнах 

товари становить 4 %. Однак між різними країнами існує велика 

відмінність. 

 Якби ринки були відкриті для імпорту за рахунок зниження тарифів, 

то відповідно були б нижчими ціни для споживачів. 

Квота – це обмеження кількості продукції, яка ввозиться або 

вивозиться з країни. 

 Квоти можуть бути обов’язковими або добровільними, можуть 

встановлюватись урядами законодавчо або шляхом переговорів. 

 Квоти на імпорт гарантують продуктам національних галузей доступ 

на національний ринок. 

За останні 50 років протекціонізм зменшився великою мірою завдяки 

Генеральній угоді про тарифи й торгівлю (General Agreement on 

Tariffs and Trade, GATT). Цей міжнародний договір обмежив 

торговельні бар’єри та сприяв світовій торгівлі шляхом зменшення 

тарифів, але він не регулював квоти і торгівлю послугами. 

Як наслідок, основні промислово розвинені країни світу заснували у 

1995 році Світову організацію торгівлі (СОТ, World Trade 

Organization, WTO) для вирішення широкого спектру питань 

світової торгівлі.  

 СОТ налічує 152 країни-члена і охоплює понад 90 % світової торгівлі. 

 СОТ встановлює правила, що регулюють торгівлю між її членами, за 

допомогою групи експертів, які вирішують торговельні диспути 

між членами та приймають рішення щодо цих питань.  

В. Зростання економічної інтеграції 

 Останніми роками багато країн із подібними економічними цілями 

сформували транснаціональні торговельні групи або підписали торговельні 

угоди для сприяння вільній торгівлі між країнами-членами та посилення своєї 

економіки. Три найвідоміші приклади: 

 1. Європейський Союз. 

 ЄС включає 27 країн-учасниць, які усунули більшість бар’єрів на своїх 

кордонах. 

 Як єдиний ринок, ЄС охоплює понад 380 мільйонів споживачів із 

загальним валовим внутрішнім продуктом, більшим ніж у США. 

 12 країн ЄС визнали єдину валюту – євро. 

 Пан’європейські маркетингові стратегії можливі завдяки: 

Єдиним стандартам на продукцію й пакування. 

Меншій кількості обмежень на перевезення, рекламу та просування 

товару. 

Ліквідації більшості тарифів, які негативно впливають на 

ціноутворення. 
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2. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA). 

 NAFTA ліквідувала багато торговельних бар’єрів між Канадою, 

Мексикою і США, а також створила ринок із понад 400 млн 

споживачів. 

 Ведуться переговори стосовно розширення NAFTA для створення Зони 

вільної торгівлі Америки (Free Trade Area of the Americas), куди 

увійдуть 34 країни Північної Америки, Латинської Америки й 

Карибського басейну. 

 NAFTA стимулює торговельні потоки між країнами-членами, а також 

міжкордонний розвиток роздрібної торгівлі, виробництва й 

інвестицій. 

3. Азіатські угоди про вільну торгівлю. Зусилля з лібералізації торгівлі в 

Східній Азії зростають, що виявляється у зниженні тарифів, але ці 

торговельні угоди є менш формальними, ніж у межах ЄС та NAFTA. 

С. Глобальна конкуренція між глобальними компаніями за глобальних 

споживачів 

Виникнення величезного економічного світу без кордонів створило нові реалії 

для продавців. 

1. Глобальна конкуренція з’являється тоді, коли виникають компанії, які 

виробляють свої продукти та послуги і продають їх у всьому світі. 

 Вона розширює конкурентні можливості для продавців. 

 Партнерські відносини також стають поширеною відповіддю на 

виклики глобальної конкуренції. Глобальні стратегічні альянси – 

угоди між двома та більше незалежними компаніями про кооперацію 

для досягнення спільних цілей, зокрема, отримання конкурентних 

переваг і створення споживчої цінності. 

2. Глобальні компанії. Існує три види глобальних компаній: 

 Міжнародні компанії: 

 Здійснюють торгівлю в інших країнах, як продовження своєї 

маркетингової стратегії на домашньому ринку. 

 Займаються маркетинговою діяльністю у світі так само, як у своїй 

країні. 

 Багатонаціональні компанії. 

 Розглядають світ як такий, що складається із окремих частин та 

окремих ринків у кожній із них. 

 Використовують багаторинкову маркетингову стратегію, тобто 

мають стільки різних варіантів продукту, торговельних марок та 

рекламних програм, у скількох країнах вони представлені. 

 Транснаціональні компанії. 

 Розглядають світ як спільний ринок та зосереджуються на 

культурних подібностях країн або універсальних потребах 

споживачів, а не на їх відмінностях.  

 Використовують глобальну маркетингову стратегію – практику 

стандартизації маркетингової діяльності, коли існують культурні 

подібності, та адаптації – коли культури між собою різняться. Ця 

стратегія: 
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 дозволяє маркетологам реалізувати «економію на масштабах» у 

процесі виробничої та маркетингової діяльності. 

 популярна серед багатьох маркетологів-практиків. 

 Продають глобальний бренд, тобто бренд, який має однакову 

назву в багатьох країнах та однакові маркетингові програми, які 

централізовано координують. 

 Глобальні бренди мають однакову концепцію продукту або послуги, 

надають однакові цінності споживачам та використовують однакові 

рекламні кампанії в різних країнах і культурах. 

 Адаптація використовується лише в тих випадках, коли необхідно 

краще пов’язати бренд із споживачами на різних ринках 

3. Глобальні споживачі включають групи споживачів, які проживають у 

різних країнах або регіонах світу і мають схожі потреби або шукають 

схожі характеристики та вигоди від продуктів та послуг. 
 

МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

«Глобальний тинейджер» – 500-мільйонний ринок споживачів,  

які витрачають 100 млрд дол. 

Ринок «глобальних тінейджерів» складається з 500 млн споживачів віком від 13 до 

19 років у Європі, Північній та Південній Америці й у розвинених країнах Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. Схожість тінейджерів у всіх цих країнах значно більша за 

розбіжності стосовно одягу, косметики, відеоігор і музики. Тінейджери витрачають 100 

млрд дол. щорічно на товари такого типу. На глобальних тінейджерів вплинула мода і 

культура, що існує серед американських підлітків. 

D. Розвиток мереж у глобальному ринковому просторі 

Інтернет-технологія – це зростаючий засіб обміну товарів, послуг та інформації 

в глобальному масштабі. 

Електронні покупки досягнули 10 % від обсягів світової торгівлі у 2007 

році. 

Інтернет-технології дозволяють у будь-який час здійснювати обмін 

товарами, послугами та інформацією між компаніями та їх 

споживачами, що перебувають будь-де у будь-який час, за більш 

низькими цінами. 

90 % доходів від світової електронної комерції отримується від В2В-

угод між десятьма країнами Північної Америки, Західної Європи та 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

Компанії мають веб-сайти у різних країнах різними мовами з 

адаптованим змістом і спілкуються з клієнтами їхньою рідною 

мовою. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Що таке протекціонізм? 

Відповідь: це практика захисту однієї або кількох галузей економіки країни 

від зарубіжних конкурентів за допомогою тарифів та квот. 

2. Між якими країнами сприяла вільній торгівлі Північноамериканська 

угода про вільну торгівлю? 

Відповідь: між США, Канадою і Мексикою. 



Тема 2.2.  10 

3. Яка відмінність між багаторинковою маркетинговою стратегією та 

глобальною маркетинговою стратегією? 

Відповідь: багаторинкова маркетингова стратегія означає, що компанії мають 

стільки різних варіантів продукту, торговельних марок та рекламних програм, у 

скількох країнах вони представлені. Глобальна маркетингова стратегія 

стандартизує маркетингову діяльність, коли існують культурні подібності, та 

адаптує – коли культури відрізняються. 

 

ІІІ. АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Глобальні компанії постійно вивчають ринкове середовище. Три групи 

факторів ринкового середовища: культурні, економічні та політико-правові – 

впливають на міжнародну маркетингову діяльність інакше, ніж на маркетинг 

усередині країни. 

А. Культурне розмаїття 

Компанії мають відчувати культурне підґрунтя у різних суспільствах, 

якщо вони збираються розвивати взаємовигідні відносини з 

глобальними споживачами. 

Компанії повинні проводити крос-культурний аналіз, що включає в 

себе вивчення подібних і відмінних рис між споживачами із двох або 

більше країн. 

Глибокий крос-культурний аналіз передбачає розуміння й 

усвідомлення цінностей, звичаїв, символів та мов інших суспільств. 

1. Цінності 

 Цінності суспільства – це орієнтири поведінки та існування, яким 

надають перевагу окремі особи чи суспільство в цілому, і які існують 

протягом тривалого часу. 

 Культурні цінності виявляються в особистих цінностях людей, а це 

впливає на їхнє ставлення до певних якостей і характеристик 

продуктів і послуг. 

2. Звичаї – це те, що вважають типовим та очікуваним стосовно поведінки 

людей у різних країнах. Вони можуть значно відрізнятися між собою залежно 

від країни. 

У багатьох країнах поширена традиція робити символічні ділові подарунки, 

на які очікують та які приймають. 

Хабарі, «відкати» та виплати, що здійснюються з метою спонукання когось 

зробити нелегальну або невідповідну дію на користь того, хто дає, 

для його економічної вигоди, вважається корупцією в більшості 

країн. 

До звичаїв відносять також невербальну поведінку людей у різних 

культурних середовищах. 

3. Культурні символи – це речі, які втілюють ідеї та концепції. 

 Символи відіграють значну роль у крос-культурному аналізі, 

оскільки різні культури надають речам різне значення. 

Семіотика – галузь досліджень, яка вивчає взаємозв’язок між символами та 

їхніми значеннями для людей. 
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Вміло використовуючи культурні символи, глобальні компанії можуть 

вкласти позитивні символи у свою продукцію і бренди для 

посилення їх привабливості для споживачів. 

Глобальні компанії повинні усвідомлювати, що культурні символи 

викликають глибокі почуття; отже неправильне використання 

символів може спричинити ринковий провал фірми. 

Глобальні компанії повинні враховувати також той факт, що країна 

походження або вироблення продуктів і послуг може символізувати 

високу або низьку якість продукції для інших країн. 

4. Мова. Глобальні компанії мають не просто знати мови тих країн, у яких 

вони продають свої продукти і послуги, але й враховувати нюанси цих мов. 

У міжнародній дипломатії та торгівлі переважно використовують 

англійську, французьку та іспанську мови. 

Найкраща мова для спілкування зі споживачами – їхня рідна. 

Глобальні компанії застосовують зворотний переклад коли слово або 

фразу перекладають знову на мову оригіналу інші перекладачі, щоб 

виявити помилки під час перекладу. 

Мова у глобальному маркетингу стає дедалі більш значущою в умовах 

зменшення кордонів в економічному світі. 

5. Культурний етноцентризм.  

Впевненість, що риси однієї культури переважають риси іншої, називається 

культурним етноцентризмом і зазвичай стає перешкодою для 

успішного глобального маркетингу. 

Споживчий етноцентризм – схильність вірити, що купувати імпортні 

товари недоцільно й аморально не через їх ціну, характеристики або 

якість, а просто через те, що їх вироблено за кордоном. 

Етноцентричні споживачі вважають, що купівля імпортних речей 

завдає збитків національним галузям виробництва і породжує 

безробіття. 

Цей погляд спостерігається певною мірою серед окремих сегментів у 

будь-якій країні. 

 В. Економічні фактори 

Економічні фактори також впливають на глобальний маркетинг. Отже, 

детальне вивчення глобального економічного середовища має включати: 

 Порівняльний аналіз економічного розвитку країн. 

 Оцінювання економічної інфраструктури в цих країнах. 

 Оцінювання доходів споживачів у різних країнах. 

 Оцінювання курсу обміну валют у країнах. 

1. Стадія економічного розвитку. Можна виділити дві групи країн: 

 Розвинені країни, які мають змішані типи економіки. Домінують 

приватні підприємства, хоча наявна також значна частка державних 

підприємств. 

 Країни, що розвиваються, перебувають у процесі переходу від аграрної 

до промислової економіки. Деякі вже здійснили значний перехід, 

тоді як інші залишаються закритими у стані допромислової 

економіки. 
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2. Економічна інфраструктура. Складається з комунікаційної, 

транспортної, фінансової та дистрибуційної системи в країні і є важливим 

фактором, який потрібно враховувати, визначаючи, чи можна виходити на 

споживчий або промисловий ринок цієї країни. 

Транспортні комунікації в країнах колишнього Радянського Союзу, Східної 

Європи, Індії та Китаї погано розвинені, що може викликати суттєві 

труднощі в роботі. 

У багатьох країнах оптові й роздрібні посередники є невеликими фірмами, 

під керівництвом нових менеджерів-власників, які тільки починають 

вивчати принципи вільної ринкової економіки. 

Комунікаційна інфраструктура в багатьох країнах, що розвиваються, є 

обмеженою або застарілою порівняно з розвиненими країнами.  

Відсутність формальних фінансових і правових систем в деяких країнах 

може стати причиною проблем, що виникають в операціях з 

фінансовими установами або приватним сектором. 

3. Доходи споживачів і купівельна спроможність. 

Глобальні компанії мають проаналізувати середній дохід на душу населення 

й на домогосподарство в певній країні, щоб оцінити її купівельну 

спроможність. Середній дохід на душу населення дуже відрізняється 

в різних країнах. 

Загалом, чим більша частка домогосподарств з середнім рівнем доходів, тим 

більша купівельна спроможність у країні. 

Населення країн, що розвиваються, часто має урядові субсидії на продукти 

харчування, комунальні послуги та лікування, тому ті, хто мають 

низькі доходи, насправді можуть бути потенційними споживачами 

різноманітної продукції. 

Очікується, що зростання доходу в країнах, які розвиваються, в Азії, 

Латинській Америці та Східній Європі сприятиме розвитку світової 

торгівлі у ХХІ столітті. 

4. Курси обміну валют. Якщо не враховувати курси валют під час 

встановлення ціни на зарубіжних ринках, компанія може зазнати збитків. 

Курс обміну валют – це ціна валюти однієї країни, виражена в одиницях 

валюти іншої країни. 

Коливання валютних курсів значно впливають на продажі та прибутки 

глобальних компаній.  

Коли, наприклад, за іноземну валюту можна купити більше доларів 

США, американські товари дешевші для іноземних покупців. 

С. Політико-правовий клімат 

Компаніям потрібно не тільки оцінити нинішній стан політико-

правового клімату, але й визначити, як довго сприятливий або 

несприятливий клімат триватиме. 

Оцінка політико-правового клімату країни або регіону включає аналіз 

політичної стабільності й торговельних норм. 

1. Політична стабільність. Мільярди доларів було втрачено через внутрішні 

політичні сутички, тероризм та війну. 
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Політична стабільність у країні залежить від багатьох чинників, серед яких і 

ставлення урядів до діяльності зарубіжних компаній та торгівлі з 

іншими країнами. Усе це створює політичний клімат, який може 

бути сприятливим чи несприятливим для маркетингової діяльності й 

фінансових інвестицій у країну або регіон світу. 

Менеджери з маркетингу проводять моніторинг політичної стабільності за 

допомогою рейтингів ризиків країн, що надаються такими агенціями, 

як, наприклад, PRS Group. 

2. Торговельні норми.  

У країнах існують численні правила, що регулюють ведення бізнесу в 

межах цих країн. Ці правила часто створюють бар’єри для торгівлі.  

Торговельні норми з’являються і в угодах про вільну торгівлю між 

країнами. Країни ЄС пов’язані приблизно 10 тисячами правил, які 

визначають, як виготовляти і збувати товари. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Що вивчає семіотика? 

Відповідь: взаємозв’язок між символами та їхні значення для людей. 

2. Українські товари дорожчають чи дешевшають для іноземних покупців, 

коли на іноземну валюту можна купити більше українських гривень? 

Відповідь: дешевшають. 

 

IV. СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

Якщо компанія вирішила вийти на зарубіжний ринок, їй потрібно 

визначитися із стратегією виходу: 1) експортування; 

2) ліцензування; 3) створення спільного підприємства; 4) прямого 

інвестування. 

Ступінь фінансового залучення, ризиків, маркетингового контролю і 

прибутків зростає в міру того, як компанія переходить від експорту 

до прямого інвестування. 

А. Експортування 

Експортування – це виробництво товарів в одній країні та їх продаж в 

іншій. 

Ця стратегія виходу передбачає найменші зміни продукту компанії, її 

організації і навіть корпоративних цілей. 

Існує два види експорту: 

Непрямий експорт, коли компанія продає за кордоном товари, вироблені у 

своїй країні, через міжнародних посередників. 

Він передбачає найменшу ступінь залучення і ризику і, ймовірно, 

принесе найменший прибуток. 

Посередником часто є дистриб’ютор, який володіє маркетинговими 

знаннями і ресурсами, необхідними для досягнення успіху. 

Прямий експорт, коли компанія продає товари, вироблені у своїй країні, 

безпосередньо на ринку країни покупця. 

Більшість компаній використовують прямий експорт, коли 

переконані, що обсяги їх продажу будуть достатньо високими. 
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Прямий експорт – більш ризикований для компанії, ніж непрямий, але 

водночас він забезпечує набагато більші прибутки. 

Експорт широко використовують великі компанії, хоча він також став 

популярним серед малих і середніх підприємств. 

 
З ДОСВІДУ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ 

Найцінніші здобутки компанії – це її бренди. 

Manzaro global  

Міжнародна компанія Manzaro Global Ventures Ltd,  заснована в Лондоні у 2004 

році, завоювала провідні позиції на ринку кави «3 в 1» та поп-корну вже у 30 країнах, 

зокрема і в Україні. Офіси компанії знаходяться у Лондоні, Сінгапурі, Варшаві та Києві. 

Київський центральний маркетинговий офіс компанії координує діяльність компанії в 

Європі, країнах СНД, на Близькому Сході, в Азії й Африці.  

Запорукою досягнення компанією міжнародного успіху стали творчі й оригінальні 

маркетингові рішення. За словами засновника й генерального директора компанії Пранаба 

Сінгха, найцінніші активи компанії – це її бренди. Наприклад, бренд COFICOFI, розроблений 

для кави-міксу «3 в 1», за першого ж контакту зі споживачами впливає на три відчуття 

людини: слух, візуальне сприйняття й дотик. Бренд – простий для запам’ятовування, він 

відразу викликає асоціації, пов’язані з кавою, а два його складники, що повторюються, 

одночасно сприймаються правою й лівою частиною головного мозку. Позиціонування 

бренда, орієнтованого на глобальний сегмент молоді, підкреслює, що це не просто кава, а 

швидкість та мінімальні зусилля для її приготування. Вирішальними чинниками успіху 

компанії стали також якість її продукції, під час виготовлення якої використовують тільки 

високоякісну сировину, а також впровадження постійних новинок у створенні смаків.  

 

В. Ліцензування 

Використовуючи ліцензування, компанія (ліцензіар) надає право на 

торговельну марку, патент, торгові секрети або інші цінності, 

пов’язані з інтелектуальною власністю, іншій компанії (ліцензіату) в 

обмін на роялті (відсоток від прибутку) або фіксовану суму. 

Переваги ліцензування: 

низький ризик для ліцензіара та можливість виходу на зарубіжний 

ринок майже без фінансових витрат; 

ліцензіат отримує інформацію, яка дозволяє йому розпочати бізнес, 

маючи конкурентні переваги; 

у зарубіжній країні збільшується кількість робочих місць за рахунок 

місцевого виробництва продукції. 

Недоліки ліцензування: 

ліцензіар не може контролювати якість продукції та недоотримує 

потенційні прибутки; 

ліцензіати можуть певною мірою модифікувати продукцію і вийти на 

ринок із своїм продуктом та маркетинговими знаннями, які 

дісталися від ліцензіара, створюючи йому таким чином 

конкуренцію; 

якщо ліцензіат ненадійний, то може постраждати репутація компанії-

ліцензіара. 

Два види ліцензування – це альтернативні шляхи виробництва 

продукції в зарубіжній країні. 
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 У випадку виробництва за контрактом компанія може укласти 

угоду з іноземним підприємством на виробництво продукції, що 

відповідає вказаним технічним вимогам. Потім продукцію 

продають в інші країни або експортують назад у країну 

власника технології. 

 У випадку складання за контрактом компанія може підписати 

угоду з іноземним підприємством на складання (не 

виробництво) частин і деталей, які було відвантажено до цієї 

країни. 

 В обох випадках перевага для зарубіжної країни – створення 

додаткових робочих місць, до того ж ліцензіар отримує вигоду 

від нижчої вартості робочої сили в іншій країні. 

 Третій вид ліцензування – франчайзинг. 

 Франчайзинг – це одна із стратегій виходу на ринок, що 

забезпечує найшвидше зростання. 

 Понад 35 тисяч франчайзі американських компаній розташовані в 

країнах усього світу. 

 Компанія McDonald's – перший глобальний франчайзер, понад 70 

% ресторанів компанії перебуває у власності франчайзі, і понад 

70 % обсягів продажу компанії відбуваються поза межами 

США. 

 С. Спільне підприємство 

Коли іноземна й місцева компанії спільно вкладають кошти у створення 

місцевого бізнесу, це називається спільним підприємством. Обидві компанії 

поділяють право власності, контроль і прибутки нової компанії. 

Переваги спільного підприємства: 

одна компанія може не мати необхідних фінансових, фізичних або 

управлінських ресурсів, щоб самостійно вийти на зарубіжний 

ринок; 

уряд може вимагати або наполегливо заохочувати створення спільного 

підприємства, перед тим, як дозволити іноземній компанії вийти 

на ринок. 

 Недоліки спільного підприємства: 

дві компанії можуть не погоджуватися щодо напрямку чи способу дії; 

b. урядова бюрократія може зводити нанівець усі зусилля. 

 D. Пряме інвестування 

Найбільший ступінь залучення, який компанія може мати під час виходу на 

міжнародний ринок, – це пряме інвестування, яке означає, що компанія 

вкладає кошти і стає власником іноземного філіалу або підрозділу. Для 

багатьох компаній пряме інвестування слідує за однією з трьох інших 

стратегій виходу на ринок. 

Переваги прямого інвестування – економія витрат, краще розуміння 

місцевих ринкових умов, менша кількість місцевих обмежень.  

Недоліки полягають у великих фінансових інвестиціях і пов’язаних з 

цим ризиках (політичному, валютному тощо). 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  
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1. Яку стратегію виходу повинна вибрати компанія, якщо вона не має 

попереднього досвіду міжнародної маркетингової діяльності? 

Відповідь: непрямий експорт через посередників. 

2. Чим відрізняється ліцензування від створення спільного підприємства? 

Відповідь: використовуючи ліцензування, фірма пропонує право на 

торговельну марку, патент або торгові секрети в обмін на фіксовану суму або 

роялті. Створюючи спільне підприємство, іноземна й місцева компанії 

вкладають спільні інвестиції у виробництво певного продукту або послуги. Дві 

компанії поділяють право власності, контроль та прибутки нового 

підприємства. 

 

Конспект питання самостійного вивчення 

V. РОЗРОБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

 Вибір стратегії виходу на ринок – перший необхідний крок для компанії, 

якщо вона хоче стати міжнародною. Наступний крок передбачає 

розроблення, впровадження і контроль міжнародної маркетингової 

програми. 

Успішні глобальні компанії стандартизують глобальні маркетингові 

програми, де це можливо, та адаптують їх, де необхідно, 

ґрунтуючись на вивченні глобального ринкового середовища, 

експертних оцінках та маркетингових дослідженнях. 

А. Товарна стратегія і стратегія просування 

Глобальні компанії використовують п’ять стратегій для поєднання 

товарів і зусиль щодо їх просування на міжнародних ринках. 

Стратегії залежать від того, стандартизує чи адаптує компанія свій 

товар і рекламне звернення до споживачів у різних країнах та 

культурах. 

Товар можна продавати на міжнародних ринках одним із трьох 

способів: (1) у тій самій формі, як і на домашньому ринку; (2) з 

деяким адаптуванням;  (3) як зовсім новий товар: 

 Розширення товару. Продаж того самого товару в інших країнах. 

Ця стратегія найкраще підходить, коли цільові споживачі товару 

схожі в різних країнах і культурах, тобто мають однакові 

потреби й способи використання товару. 

 Адаптація товару. Певна модифікація товару, щоб краще 

пристосувати його до клімату країни або споживчих переваг. 

 Розроблення товару. Компанії можуть розробити зовсім нові 

товари, призначені для задоволення спільних потреб у різних 

країнах. 

Компанії можуть: 

 Використовувати однакове просування для стратегій розширення і 

адаптації товару. 

 Адаптувати рекламні звернення, продаючи однаковий товар, але 

рекламуючи його по-різному в різних країнах. 
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 Використовувати подвійну стратегію адаптації, модифікуючи як 

свої товари, так і рекламні повідомлення. 

В. Стратегія дистрибуції 

Доступність і якість роздрібних та оптових посередників, так само як 

транспортування, комунікація і складські потужності часто 

визначаються рівнем економічного розвитку країни. 

Відправний пункт – це продавець, який є відповідальним за успішну 

дистрибуцію кінцевому споживачеві. 

Наступний крок – це посередники (покупці-резиденти іноземної країни, 

незалежні оптові посередники або агенти), які зводять разом 

продавців та покупців для просування товарів з однієї країни в 

іншу. 

Після доставки товару в зарубіжну країну він потрапляє в канали 

дистрибуції цієї країни. Ці канали можуть бути дуже довгими або 

короткими, залежно від товарної категорії. 

С. Цінова стратегія 

Глобальним компаніям часто доводиться приймати важливі рішення 

щодо цінової стратегії. Окремі країни, навіть ті, які підписали угоди 

про вільну торгівлю, можуть застосовувати різні політичні й 

законодавчі обмеження щодо цінових стратегій глобальних 

компаній. 

Такі економічні чинники, як виробничі й торговельні витрати, митні 

тарифи, витрати на транспортування і складування, так само 

впливають на рішення у галузі міжнародного ціноутворення. 

Занадто низькі або занадто високі ціни можуть мати негативні 

наслідки. 

Якщо ціни виявляються занадто низькими в одній країні, компанії 

можуть бути звинувачені в демпінгу. Демпінг – це продаж товару в 

зарубіжній країні за нижчою ціною, ніж на «домашньому» ринку, або 

ціною, нижчою за собівартість. Така практика, що часто є приводом 

для суворих штрафних санкцій, здійснюється: 

З метою розширення частки ринку компанії за рахунок 

конкурентоспроможної ціни. 

Оскільки товари є залишками або їх неможливо продати на 

внутрішньому ринку, тобто вони – тягар для компанії. 

Коли компанії встановлюють занадто високу ціну на продукцію в 

деяких країнах, але конкурентну ціну в інших країнах, виникає 

проблема «сірого» ринку або паралельного імпорту. 

Сірий ринок – продаж товарів через несанкціоновані канали 

дистрибуції. 

Сірий ринок виникає, коли окремі покупці купують товари у 

санкціонованого виробником роздрібного продавця в країнах, де їх 

продають за нижчими цінами, везуть їх до країн з вищими цінами і 

продають в цих країнах через несанкціонованих посередників за 

цінами, нижчими за рекомендовану виробником роздрібну ціну. 
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Паралельний імпорт узаконений у США, але незаконний в країнах 

Європейського Союзу. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1.Товари можуть продаватися на міжнародних ринках одним із трьох способів. 

Назвіть їх. 

Відповідь: (1) у тій самій формі, як і на домашньому ринку; (2) з деяким 

адаптуванням, або (3) як зовсім новий товар. 

2. Що таке демпінг? 

Відповідь: демпінг – це продаж товару в зарубіжній країні за ціною, 

нижчою ніж на «домашньому» ринку, або нижчою за собівартість. 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

Знайомство із СОТ 

Світова організація торгівлі (СОТ) – це єдина міжнародна організація, яка 

регулює правила ведення торгівлі між країнами. Її функції полягають у 

забезпеченні якомога більш збалансованих, прогнозованих і вільних торгових 

потоків, наскільки це можливо. Розуміння принципів діяльності СОТ – 

необхідна передумова для діяльності на глобальному ринку. 

Відвідайте сторінку СОТ (www.wto.org), щоб дізнатися більше про те, як 

функціонує ця організація та якими питаннями вона займається. Почати 

знайомство з СОТ було б корисно з отримання відповідей на такі запитання: 

1. Скільки країн входить до цієї організації на сьогодні? Коли Україна 

стала членом цієї організації? 

Відповіді:  

 а. у травні 2008 року СОТ включала 152 країни-члена; 

 b. Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 року. 

2. Які 10 найбільш поширених помилкових уявлень про СОТ були 

визначені цією організацією? 

Відповідь: до 10 найбільш поширених помилкових уявлень про СОТ 

відносяться: 

1. СОТ нав’язує свою політику. 

2. СОТ виступає за вільну торгівлю будь-якою ціною. 

3. Комерційні інтереси мають пріоритет над розвитком. 

4. Комерційні інтереси мають пріоритет над навколишнім середовищем. 

5. Комерційні інтереси мають пріоритет над здоров’ям і безпекою. 

6.  СОТ руйнує робочі місця, збільшує бідність. 

7.  Невеликі країни не мають впливу на діяльність СОТ. 

8.  СОТ є інструментом потужного лобіювання. 

9.  Слабкіші країни примушують вступати до СОТ. 

10.  СОТ є антидемократичною організацією. 
 

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ  

ГЛОБАЛЬНИЙ СПОЖИВАЧ У КИТАЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «COOL» 

Китайські студенти університетів знають, що означає сьогодні слово «cool», і навіть 

винайшли для нього слово: ku. Згідно з останнім опитуванням 1200 студентів середнього 

класу в Пекіні та Шанхаї, п’ять особистісних характеристик визначають людину як «cool», 
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або ku: індивідуалістична, інноваційна, стильна, динамічна, із легким характером. Студентів 

також попросили назвати світові бренди, до яких найбільше відноситься поняття «cool». Хто 

ж виявився переможцем? Nike. Наступними п’ятьма брендами по порядку були: Sony, 

Adidas, BMW, Microsoft та Coca-Cola. 

Джерело: Meredith R. Middle Kingdom, Middle Class // Forbes. – 15 November. – 2004. – Р. 188-

192; Forney M. How Nike Figured Out China // Time. – 15 November. – 2004. – Р. А8-14. 

ДОДАТКОВІ ПРИКЛАДИ ЦІННОСТЕЙ, ЗВИЧОК, КУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ ТА МОВИ 

Цінності Швейцарські жінки вважають миття посуду та підлоги основними 

елементами у своїй ролі створення домашнього затишку. Вони не звертають уваги на 

рекламні звернення, які підкреслюють економію часу і зусиль у виконанні цієї 

роботи. 
Реклама подорожей в культурно неоднорідній Канаді для англійської аудиторії 

зображатиме дружину одну, а для французької аудиторії – чоловіка і дружину разом. Чому? 

Французи традиційно вважаються більш пов’язаними сімейними узами. 

Звичаї У Китаї подарунки потрібно дарувати приватно, за винятком колективних 

церемоніальних подарунків на банкетах. 
Дотримання норм і правил щодо одягу для ділових зустрічей відрізняється в різних 

країнах Європейського Союзу. Британці і голландці часто знімають свої піджаки і закатують 

рукави. Іспанець лише ослабить краватку. Німці повністю відмовляються від будь-якої 

неформальності. Культурні символи Орел, що сідає на кактус і утримує змію в своєму дзьобі, 

є офіційною печаткою Мексики і зображається на її прапорі. Коли McDonald’s з нагоди 

святкування Дня прапора в Мексиці зобразив цю печатку на паперових листках, якими 

накривають підноси, мексиканська влада конфіскувала їх, оскільки це було проявом 

неповаги. 

Джерело: Philip R. Cateora and John L. Graham, International Marketing, 12-th ed. (Burr Ridge, 

Ill.: McGraw-Hill/ Irwin, 2005) and Paul A. Herbig, Handbook of Cross-Cultural Marketing (New 

York, Haworth Press, 1998). 

 

 

 

 

 

1.Що таке маркетинг? 

 

 

 

 
 

2.Маркетинг спрямований на ______________________ та 

____________________ потреб споживачів. 

 

3.Більшість компаній пройшли у своїй підприємницькій діяльності через 

чотири чітко виражені етапи: від доби виробництва до доби ______________. 

4.Дайте визначення терміну «маркетингове 

середовище».__________________________________________________ 
 

5Що таке макромаркетингове 

середовище?__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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___________________ 
 

6.Що таке ефект зворотного зв’язку в 

торгівлі?_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7.Що таке протекціонізм?________________________________ 

 

 

8.Що вивчає семіотика?______________________________________ 

 

 

9.Курс обміну валют – 

це_______________________________________________ 

 

10.Яку стратегію виходу повинна вибрати компанія, якщо вона не має 

попереднього досвіду міжнародної маркетингової діяльності? 
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