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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВІ РИНКИ 

 

Стратегічне значення зовнішньої торгівлі для України зумовлюється тим, 

що модернізація економіки можлива лише за умови органічного включення 

України в систему глобального розподілу праці. Сучасні умови міжнародної 

господарської діяльності свідчать про тісний зв'язок між глобалізацією і 

маркетингом. Є підстави бачити в глобалізації фактор, який змінює 

співвідношення національних (загальних та локальних) та інтернаціональних 

першоджерел формування зовнішнього, в тому числі маркетингового, 

середовища діяльності пыдприэмства. 

 Підприємства, які ефективно застосовують стратегічний маркетинг, 

володіють відмінними перевагами успішної адаптації до ринку. Дослідження 

шляхів формування ефективних маркетингових стратегій проникнення на 

зовнішні ринки в нових умовах господарювання та їх удосконалення є досить 

актуальним для сьогодення. 

Формування маркетингових стратегій – один із найсуттєвіших та 

найскладніших етапів процесу маркетингу. Адже маркетингова стратегія – це 

основа дій фірми в конкретних ринкових умовах, яка визначає способи 

застосування маркетингу задля розширення цільових ринків з метою 

досягнення ефективних результатів. 

Проблеми формування маркетингових стратегій в цілому висвітлено у 

фундаментальних наукових працях таких дослідників, як Г.Л. Азоєв, Г. Ассель, 

Г.Л. Багієв, Л.В. Балабанова, П. Дойль, М.М. Єрмошенко, ВФ. Котлер, Н.В. 

Куденко, Ж.-Ж. Ламбен, Н.І. Чухрай та інші. 
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Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємно 

узгодити маркетингові цілі підприємства з її можливостями, вимогами 

споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні 

переваги. Підприємства, які ефективно застосовують стратегічний маркетинг, 

володіють відмінними перевагами успішної адаптації до ринку. 

Вихід на зовнішній ринок самостійних господарюючих суб’єктів повинен 

сприяти пристосуванню економіки до системи світо-господарських відносин, 

до формування економіки відкритого типу.  

Аналіз факторів маркетингового середовища міжнародного маркетингу є 

першим і дуже важливим кроком до розуміння суті й тенденцій розвитку 

світових ринків та видів бізнесу, що відповідним чином впливає на прийняття 

управлінських рішень щодо оцінки привабливості тих чи тих зарубіжних 

ринків, методів виходу та організації бізнесу за кордоном [1]. 

Відчувши на собі недоліки перших, скоріше спонтанних і імпульсивних 

дій, підприємства починають застосовувати стратегічне планування. Успішне 

його використання дає можливість фірмі досягти ефективної підприємницької 

діяльності на зовнішньому ринку. 

Підприємствам, що орієнтовані на міжнародні ринки, слід враховувати 

вплив динамічної світової економіки та проводити ретельний аналіз 

середовища міжнародного підприємництва з метою вибору привабливих для 

ведення міжнародної підприємницької діяльності ринків. Глобалізація означає 

встановлення безпосереднього зв’язку національної економіки та світового 

господарства, їх глибокий взаємовплив, що означає необхідність ретельного 

врахування даних особливостей у розгляді можливостей проникнення 

підприємств на міжнародні ринки. За таких умов для проникнення підприємств 

на міжнародні ринки особливої актуальності набувають питання оцінювання їх 

привабливості, яке вимагає врахування особливостей міжнародного 

середовища підприємництва. Під час оцінювання привабливості ринку 

потрібно розглядати сукупність багатьох показників розвитку даного ринку. 
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Розглядаючи привабливість міжнародного товарного ринку, слід 

враховувати глобальний характер світогосподарського простору та оцінювати 

глобальні економічні чинники: стан розвитку світової економіки, міжнародних 

факторних ринків, рівень транс націоналізації та регіональної інтеграції, 

фактори наднаціонального, міждержавного регулювання міжнародних 

економічних відносин. Розглядаючи привабливість міжнародного ринку на 

макрорівні, передусім, слід вести мову про зовнішнє середовище міжнародного 

ринку, ступінь привабливості для підприємства країни в цілому, факторів її 

ринкового середовища за такими групами чинників, як політико-правові, 

економічні, соціокультурні, науково-технічні, демографічні, природно 

географічні фактори. Привабливість міжнародного ринку слід розглядати за 

окремим переліком показників і на рівні окремої галузі, оскільки висока 

привабливість підприємницького середовища країни та позитивна динаміка її 

ринкових факторів ще не означатиме достатнього рівня розвитку та 

привабливості галузевого ринку даної країни. До системи показників 

привабливості міжнародного товарного ринку можна включити такі показники, 

як ємність галузевого ринку, темп зростання галузевого ринку, тривалість 

життєвого циклу товару на ринку, технологічні вимоги, рівень конкуренції, 

вхідні та вихідні бар’єри на ринку, сезонні та циклічні коливання. 

Привабливість міжнародного ринку являє собою ступінь відповідності 

стану факторів ринкового середовища можливості реалізації економічних 

інтересів підприємств при виході на міжнародні ринки. Всі ті фактори 

зовнішнього середовища підприємства, які можуть являти собою фактори 

можливостей, ми називаємо чинниками ринкової доступності. Отже, у процесі 

проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків ми 

пропонуємо порівняння показників ринкової доступності та можливості 

реалізації економічного інтересу з урахуванням конкурентоспроможності 

підприємства на міжнародних ринках. 

Для проникнення на кращі ринки збуту виробниче підприємство повинно 

прийняти кілька рішень. По-перше, необхідно оцінити власні можливості і 
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доцільність поставок продукції підприємства на запропонованих умовах при 

планованому обсязі продажів. Як правило, введення кожної позиції в 

асортимент рітейлера оплачується окремо, і постачання великої кількості 

асортиментних позицій є нерентабельною справою. Часто, вибравши самі 

запитані і прибуткові позиції в своїй пропозиції, виробниче підприємство 

виграє за рахунок з більш масштабної присутності на полицях магазинів. По-

друге, велика частина умов постачання фіксована на рівні першої пропозиції. В 

процесі переговорів навряд чи можна одержати значні послаблення [2]. 

Отже, такі критерії відбору привабливих ринків, як подібність рівня 

соціально-економічного розвитку і подібність соціально-культурного 

середовища, набувають першочергового значення на початковому етапі 

реалізації стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки. Далі слід 

аналізувати глобальні тенденції розвитку певного товарного ринку, рушійні 

сили галузі, основні регіони розвитку галузі, специфіку розвитку галузі, яка 

розглядається, у різних регіонах. Підприємству слід оцінювати можливості 

постачання продукту, можливості підприємства щодо маркетингового 

супроводу. Для цього аналізують результати господарської діяльності 

підприємства; конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність 

підприємства, конкурентні можливості підприємства. І на кінець, для аналізу 

ринкової доступності необхідно розглядати чинники, які складають 

інформаційну систему ринкової доступності з погляду їх впливу на діяльність 

підприємства на зовнішньому ринку та аналізувати окремо загальний рівень 

потенційних ринкових загроз і потенційних ринкових можливостей у разі 

проникнення на даний ринок. 
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