
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Поняття та сутність міжнародного маркетингу і маркетингової стратегії. 
2. Структура маркетингових досліджень на зовнішньому ринку. 
3. Середовище міжнародного маркетингу. 
4. Структура комплексу міжнародного маркетингу. 

ТЕМА 11 
ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ 

МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК 
ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ 

МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
 

11.1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГУ І МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

В останні десятиріччя серед функціональних сфер на підприємстві 
маркетинг посів особливе місце. У зв’язку із зростаючою інтернаціона-
лізацією виробництва і посиленням міжнародної взаємозалежності держав 
на світовому ринку великого значення набуває також і міжнародний 
маркетинг. 
Міжнародний маркетинг – форма маркетингу, яка полягає в організації 

системи управління виробничо-збутовою діяльністю з урахуванням 
економічної ситуації у світі, тенденцій інтернаціоналізації світового 
господарства, стосунків між різними країнами та особливостей 
зовнішньоекономічних відносин. 

Основними аспектами мотивації, що спонукають національні компанії 
здійснювати міжнародний бізнес, вступати в міжнародну маркетингову 
діяльність є розширення збуту, придбання ресурсів, диверсифікація 
джерел постачання. 

Основні мотиви інтернаціоналізації бізнесу представлені в структурно-
логічній схемі 11.1, з якої випливає, що міжнародний маркетинг є функцією 
міжнародного менеджменту. 
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Мотиви інтернаціоналізації бізнесу 

насичення 
внутрішнього 

ринку 

дефіцит 
платіжного 

балансу країни 

урядова підтримка 
експортної 
діяльності 

необхідність 
освоєння нових 

ринків 

Міжнародний менеджмент 

Міжнародний маркетинг 

Структурно-логічна схема 11.1 

Об’єктивною основою виникнення і розвитку міжнародного маркетингу 
в 60-ті роки був процес поглиблення міжнародного поділу праці 
(спеціалізація), інтенсифікація умов виробництва і споживання товарів 
у різноманітних країнах. 

Існує декілька етапів розвитку міжнародного маркетингу: традиційний 
експорт; експортний маркетинг; міжнародний маркетинг та міжнародний 
менеджмент, характеристика яких представлена в структурно-логічній 
схемі 11.2. 

Етапи розвитку міжнародного маркетингу 

1) традиційний 
експорт 

продаж товарів за кордон 
без подальшого супроводження 

2) експортний 
маркетинг 

експортер пристосовує своє виробництво під 
вимоги ринку і контролює весь шлях товару 

3) міжнародний 
маркетинг 

експортер глибоко вивчає ринок, використовуючи 
всі інструменти маркетингу 

4) міжнародний 
менеджмент 

маркетингова діяльність охоплює практично всі 
функціональні сфери діяльності підприємства 

Структурно-логічна схема 11.2 

Важливою особливістю міжнародного маркетингу є оптимальне 
поєднання стратегічного й тактичного підходів у розв’язанні тих чи 
інших проблем. 

Стратегічний підхід полягає в орієнтації на довгострокові оцінки 
кон’юнктури попиту і пропонування та номенклатури товарів, що 
згодом стануть базою і для розв’язання поточних завдань. 
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Стратегія маркетингу повинна враховувати і контрзаходи, які проводить 
країна, котру обрано об’єктом експорту. Це – підвищення частки високих 
технологій в асортименті наукоємних товарів, розвиток сфери послуг 
(інжиніринг, продаж ліцензій тощо), захисні мита й тарифи. 

Тактика міжнародного маркетингу на відміну від стратегії спирається 
на вивчення кон’юнктури попиту і пропозиції товарів у найближчі 
1-1,5 року, вона передбачає розробку організації пропозиції товарів, 
рекламу, стимулювання продажу, підготовку виходу на ринок (сегмент) 
нового товару. Її мета – знайти країни, на ринках яких при мінімальних 
маркетингових витратах забезпечується максимальний прибуток. 

Детально особливості стратегічного і тактичного підходів міжнародного 
маркетингу наведені в структурно-логічній схемі 11.3. 

Стратегічний підхід міжнародного 
маркетингу 

Тактичний підхід міжнародного 
маркетингу 

орієнтація на довгострокові оцінки 
кон’юнктури попиту і пропонування 
та номенклатури товарів, що згодом 
стануть базою і для розв’язання 

поточних завдань 

вивчення кон’юнктури попиту і 
пропозиції товарів у найближчі 1-1,5 року, 
вона передбачає розробку організації 
пропозиції товарів, рекламу, стимулювання 
продажу, підготовку виходу на ринок 

(сегмент) нового товару 

Стратегія і тактика міжнародного маркетингу 

Структурно-логічна схема 11.3 

Необхідною умовою подальшого розвитку маркетингу є розширення 
міжнародного співробітництва в цій галузі. 

В області міжнародної маркетингової діяльності діють такі міжнародні 
організації маркетингу, як Європейське товариство маркетингу, Міжнародна 
федерація маркетингу, яка ще відома як Американська асоціація 
маркетингу. 

Американська асоціація маркетингу (АМА) створена у 1937 році, 
об’єднує понад 50 тис. членів і є однією з найбільших у світі. Вона 
займається розвитком теорії і практики маркетингу. 

Широку популярність завоювали Європейське товариство громадської 
думки і маркетингових досліджень в Амстердамі (1948 р.) та Європейська 
асоціація промислового маркетингу (1965 р.). 

В Україні функціонує Торгово-промислова палата, яка є неурядовою 
організацією, що об’єднує підприємців (юридичних осіб) – членів 
Палати і покликана захищати їхні інтереси, сприяти розвитку економіки 
та міжнародних економічних зв’язків. 
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Основні напрями її діяльності – сприяння ринковим відносинам і 
поширення ефективних форм ділового співробітництва з іноземними 
партнерами та організація системи підготовки і перепідготовки спеціалістів 
у ЗЕД. При Палаті є один з найбільших в Україні довідково-інформаційний 
фонд і база даних про українські та закордонні ринки, Міжнародний 
комерційний арбітражний суд, а також мережа структурних підрозділів 
в усіх областях України. При Палаті існує також секція з питань 
маркетингу, що здійснює керівництво науково-дослідною роботою з проблем 
маркетингу і впровадження її результатів у практику. Секція проводить 
роботу з вивчення зарубіжного досвіду в галузі виробництва й збуту товарів 
на зовнішніх ринках на основі принципів і методики маркетингу; зі 
сприяння підприємствам у вивченні технічного інструментарію міжнародного 
маркетингу; з надання методичної та практичної допомоги підприємствам 
у прикладному використанні елементів маркетингової діяльності. 

Торгово-промислова палата організовує торгові виставки всередині 
країни та за кордоном, займається патентними справами, здійснює 
експертизу експортних і імпортних товарів, надає рекламні й консуль-
таційні послуги, проводить обмін делегаціями та організовує щорічно 
десятки економічних і технічних семінарів, конференцій тощо. 

Також Торгово-промислова палата допомагає підприємствам у виході 
на зовнішній ринок, підвищення якості їх продукції, посиленні експортної 
діяльності. 

диференційований глобальний 

Визначення функціональних 
та інструментальних маркетингових 
стратегій відбувається на основі 

адаптації, тобто вивчення маркетингу 
специфічних потреб різних ринків 

Визначення функціональних та 
інструментальних маркетингових стратегій 
відбувається на основі стандартизації, 
тобто вивчення маркетингу спільних 

потреб різних ринків 

Побудова організаційної структури 
управління та механізмів прийняття 
маркетингових рішень відбувається на 

основі децентралізації 

Побудова організаційної структури 
управління та механізмів прийняття 
маркетингових рішень відбувається на 

основі централізації 

Формування загальної стратегії 
міжнародного маркетингу відбувається 

на основі диверсифікації 

Формування загальної стратегії 
міжнародного маркетингу 

відбувається на основі концентрації 

Альтернативні підходи до міжнародної маркетингової діяльності 

Структурно-логічна схема 11.4 
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Для проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку 
фірму спонукають різні причини. Це може бути і послаблення можливостей 
збуту чи зміна кон’юнктури на зовнішньому ринку, що може бути 
спричинене сповільненням темпів росту валового національного продукту, 
урядовою антипідприємницькою політикою, введенням непомірних 
податкових зобов’язань, державним стимулюванням підприємців до 
виходу за рубіж для збільшення надходжень іноземної валюти та 
скорочення зовнішньоторгового дефіциту. А з іншого боку, фірми можуть 
бути залучені до зовнішньоторгової діяльності у зв’язку зі зростанням 
можливостей, які відкриваються для їхніх товарів в інших країнах. 
Головним завданням маркетингових досліджень є розробка основних 

напрямків і методології ринкових досліджень, визначення характеру 
та джерел необхідної інформації, здійснення контролю конкретних 
дослідницьких програм, узагальнення отриманих результатів і підготовка 
необхідних рекомендацій. 

Поряд з цим, доцільно виділити типові завдання, на вирішення 
яких спрямовані маркетингові дослідження, що представлені в структурно-
логічній схемі 11.5. 

Проблематику, пов’язану з дослідницькою функцією маркетингу, 
можна звести до двох основних груп. Перша – вивчення ринків збуту – 
передбачає вивчення товарів і товарного асортименту, дослідження 
споживання та покупців і, нарешті, аналіз самих ринків. Друга – 
вивчення збуту, тобто маркетингових операцій. Аналіз збуту забезпечує 
керівництво даними торгової статистики, згрупованими за різними 
ознаками, що дає змогу виявити найсуттєвіші аспекти нинішніх і минулих 
досягнень у сфері продажу. Одним із головних чинників, що впливають 
на рівень отримуваного прибутку, є обсяг продажу, а також валовий 
прибуток. 

11.2. СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 
ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності та 
конкретні функції менеджерів з міжнародного маркетингу залежать 
від таких чинників, як ступінь інтернаціоналізації діяльності фірми; 
корпоративна культура; корпоративна стратегія; розмір фірми; широта 
номенклатури; географічна диверсифікованість діяльності; досвід 
міжнародної діяльності та кваліфікація управлінського персоналу. 

Відповідно до цього виділяють альтернативні підходи до міжнародної 
маркетингової діяльності, характеристика яких представлена в структурно-
логічній схемі 11.4. 
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розробка основних напрямків і методології ринкових досліджень, визначення 
характеру та джерел необхідної інформації, здійснення контролю конкретних 
дослідницьких програм, узагальнення отриманих результатів і підготовка 

необхідних рекомендацій 

Завдання, на вирішення яких спрямовані маркетингові дослідження 
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Структурно-логічна схема 11.5 

Маркетингові дослідження на зовнішньому ринку проводяться в 
напрямках вивчення товару, вивчення покупців, стану та перспектив 
ринку, оточуючого середовища, систем міжнародної торгівлі, політико-
правового середовища тощо, функціональні особливості яких представлені 
в структурно-логічній схемі 11.6. 

Напрямки маркетингових досліджень на міжнародному ринку 

вивчення 
товару 

наскільки товари, що виробляються даним підприємством 
відповідають потребам, смакам, бажанням споживача 

вивчення 
покупця 

вивчення зарубіжного 
середовища та іноземних інституцій 

вивчення 
навколишнього 
середовища 

вивчення покупців продукції фірми і дослідження чинників, 
що формують попит на даний товар, соціально-психологічні 

фактори, які визначають особливості різних груп і 
категорій покупців 

вивчення 
ринку 

вивчення ємкості ринку, аналіз поточного суспільного 
попиту на товар; характеристика ринку даного товару, 
аналіз стану ринкової конкуренції; тенденцій зміни ємкості 
ринку та соціально-економічних факторів; прогноз продажу 

частки товарного ринку, яку компанія планує 
контролювати у майбутньому; аналіз регіональних ринків 

Структурно-логічна схема 11.6 
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11.3. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

Для організації збуту за кордоном, фірма повинна вивчити особливості 
міжнародного маркетингового середовища, до яких передусім слід 
віднести: 

− інтернаціоналізація світової економіки – стрімкий зріст міжнародної 
торгівлі, подальша транснаціоналізація діяльності великих компаній, 
ріст капіталовкладень за кордоном; 

− становлення міжнародної фінансової системи; 
− вплив науково-технічного прогресу на економічні процеси, наслідком 

яких є структурна перебудова промислового виробництва в 
промислово розвинутих країнах; 

− зростаюча тенденція вирівнювання умов попиту й особливостей 
споживання в різноманітних країнах; 

− суттєві зміни в характеристиці товарів, що поставляються на 
зовнішні ринки у зв’язку із зростанням вимог покупців до новизни, 
якості, дизайна, упаковки та інших параметрів імпортованого в 
країну товару; 

− поступове відкриття нових ринків. 

Середовище міжнародного маркетингу 

система 
міжнародної 
торгівлі 
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Структурно-логічна схема 11.7 
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Отже, вивчення середовища міжнародного маркетингу передбачає 
врахування глибоких змін, пов’язаних з інтернаціоналізацією світової 
економіки і зовнішньої торгівлі, зі зміною співвідношення між країнами – 
основними експортерами, збільшенням числа країн, що забезпечують 
конвертованість валюти, поступовим відкриттям нових ринків та ін. 

Плануючи вихід на зарубіжні ринки, необхідно вивчити систему 
міжнародної торгівлі, економічне, політико-правове та культурологічне 
середовище, компоненти яких представлені в структурно-логічній 
схемі 11.7. 

За аналізом цілей, напрямків, конкретних методів дослідження ринку 
на базі маркетингових служб промислових та торгових компаній доцільно 
розглядати масштаби й організацію вивчення ринку і в межах 
спеціалізованих дослідницьких фірм. 

При цьому важливе значення має уявлення про спеціалізацію країн 
у світовому господарстві, яка наведена в структурно-логічній схемі 11.8. 

Уявлення про спеціалізацію країн у світовому господарстві 
Країна Масові уявлення про світову спеціалізацію 

Бразилія, Колумбія Кава 
Індія, Шрі-Ланка Чай 

Іран Килими 
Італія Одяг, взуття 

Нідерланди Живі квіти, сир 
Німеччина Автомобілі, побутова техніка, побутова хімія, пиво 
Норвегія Рибні делікатеси 
Росія Горілка, ікра, хутро, стрілкова зброя 
США Джинси, автомобілі, комп’юрети, програмні продукти, 

прохолоджуючі напої, ресторани швидкого харчування, сигарети 

Фінляндія Мобільні телефони, молочні продукти, м’ясні делікатеси 
Франція Парфуми, косметика, вино, коньяк, мода 
Швейцарія Банки, годинники, сир 
Шотландія Віскі 
Японія Електроніка, автомобілі 

Структурно-логічна схема 11.8 

Проводячи дослідження на міжнародній арені, менеджер з міжнародного 
маркетингу повинен відповідати наступним вимогам (структурно-
логічна схема 11.9): 

− знання сфери діяльності – повинен досконало знати виробництво 
й організацію виробничих процесів на фірмі, розуміти поточні 
проблеми і бути обізнаним щодо перспектив розвитку з тим, щоб 
маркетингові рішення точно відповідали корпоративним інтересам; 
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− кваліфікація – досвід на стратегічному та функціональному рівнях; 
− організаційні здібності та комунікабельність – бажано, щоб був 

ініціативною людиною, здатною координувати та організовувати 
виконання маркетингових програм, консультувати і навчати 
персонал у багатьох країнах; 

− лояльність до зарубіжної культури – повинен бути лояльним до 
зарубіжних традицій, стилю і способу життя, розуміти їх, це 
допускати конфліктних ситуацій на соціально-етичному ґрунті; 

− магістерська освіта – освіта за магістерською програмою дає 
можливість набути сучасних знань за фахом, а також формує 
цілісний погляд на діяльність фірми за умов глобалізації. 

11.4. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ МІЖНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГУ 

знання сфери діяльності 

кваліфікація 

організаційні здібності та комунікабельність 

лояльність до зарубіжної культури 

магістерська освіта 

Стандартні вимоги до менеджера з міжнародного маркетингу 

Структурно-логічна схема 11.9 

На підприємствах існують служби міжнародного маркетингу, які 
повинні детально вивчити особливості світового господарства з тим, 
щоб врахувати їх в організації виробничо-збутової діяльності на 
зарубіжних ринках. Передусім йдеться про вивчення запитів іноземних 
споживачів, можливостей розширення експорту товарів, кон’юнктури 
зарубіжних ринків тощо. 

У цілому завдання, які вирішують служби міжнародного маркетингу 
на початку своєї діяльності, такі: 

− вивчення середовища міжнародного маркетингу; 
− обґрунтування доцільності виходу на зовнішні ринки; 
− визначення конкретних ринків, на які планується вихід; 
− розробка методів ЗЕД і відповідної її організації; 
− формування структури служби маркетингу. 
Крім того, фірма повинна завчасно вирішити питання про структуру 

комплексу маркетингу, тобто визначити, якою мірою вона буде 
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пристосовуватися до місцевих умов. Вона може повсюдно пропонувати 
стандартизований набір товарів, стандартизовану рекламу та ін., оскільки 
в ці елементи не вноситься ніяких змін. Можливий також і інший 
підхід, коли виготовлювач спеціально пристосовує елементи комплексу 
маркетингу до специфіки кожного окремого ринку, прагнучи завоювати 
більший ринок і прибуток. 

З одного боку, завдяки стандартизації товару, реклами, каналів розподілу 
та інших елементів комплексу маркетингу зменшуються витрати, оскільки 
ці елементи не вносять ніяких крупних змін (стандартизований комплекс). 

З іншого боку, існує принцип індивідуалізованого комплексу 
маркетингу, коли його виробник пристосовує елементи комплексу до 
специфіки кожного окремого цільового ринку, беручи на себе при 
цьому додаткові витрати, в надії завоювати більш високу частку 
ринку й отримати більш високий прибуток. 

Відповідно до цього можна виділити три стратегії адаптації товару 
до зарубіжних ринків: 

− розповсюдження в незмінному вигляді – означає, що при випуску 
товару на зарубіжні ринки в нього не вносять ніяких змін; 

− пристосування товару припускає внесення в цей товар змін у 
відповідності до місцевих умов або вподобань; 

− винахід новинки припускає створення чогось зовсім нового. 

стандартизований комплекс індивідуалізований комплекс 

стандартизація товару, реклами, каналів 
розподілу на всіх зарубіжних ринках 

пристосування елементів комплексу до 
специфіки кожного окремого цільового 

ринку 

стратегії адаптації товару до зарубіжних ринків 

розповсюдження товару 
в незмінному вигляді 

пристосування товару до 
місцевих умов або 

вподобань 

винахід новинки 

пр
ог
ре
си
вн
ий

 

ре
гр
ес
ив
ни
й 

Комплекс міжнародного маркетингу 

Структурно-логічна схема 11.10 
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Наочно структура комплексу міжнародного маркетингу представлена 
в структурно-логічній схемі 11.10. 

 
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 

 
Багатонаціональний маркетинг (multinational marketing) – складна 

форма міжнародного маркетингу, яка охоплює організації, що здійснюють 
маркетингові операції у багатьох державах на основі міжнародного 
поділу праці. 
Маркетингові дослідження (marketing researches) – систематичне 

визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, 
яка стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати. 
Міжнародний маркетинг (international marketing) – форма 

маркетингу, яка полягає в організації системи управління виробничо-
збутовою діяльністю з урахуванням економічної ситуації у світі, 
тенденцій інтернаціоналізації світового господарства, стосунків між 
різними країнами та особливостей зовнішньоекономічних відносин. 
Прогресивний винахід (progressive invention) – створення зовсім 

нового товару для задоволення потреб, існуючих в іншій країні. 
Регресивний винахід (regressive invention) – відновлення випуску 

товару в його раніше існуючих формах, добре пристосованих для 
задоволення потреб тої чи іншої країни. 
Споживацька панель (consumer panel) – вибіркова сукупність 

споживачів, призначена для систематичних спостережень за попередньо 
розробленими програмами. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

 
Теми рефератів 

1. Розвиток глобальних напрямків маркетингової стратегії у коротко-
строкових і довгострокових цілях фірми. 

2. Маркетинг глобалізації діяльності фірми. 
3. Маркетингові дослідження в умовах виходу на зовнішній ринок. 
4. «Досьє на країну» як керівництво для розробки маркетинг-плану. 
5. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків як головна умова міжна-

родного маркетингу. 
6. Зміст міжнародної маркетингової стратегії як основної функції 

міжнародного менеджменту. 
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Тести для самоконтролю 
1. Процес управління функціональними напрямами міжнародної 

маркетингової діяльності фірми, що сприяє досягненню її цілей шляхом 
гармонізації внутрішніх можливостей і характеристик потреб, попиту, 
умов зарубіжних ринків носить назву: 

а) міжнародний маркетинг; 
б) міжнародне маркетингове управління; 
в) управління маркетингом; 
г) управління міжнародним маркетингом. 
 
2. Що є основою виникнення і розвитку міжнародного маркетингу? 
а) процес поглиблення міжнародного поділу праці; 
б) інтенсифікація умов виробництва і споживання товарів у 

різноманітних країнах; 
в) експорт; 
г) міжнародний менеджмент. 
 
3. Який з альтернативних підходів до міжнародної маркетингової 

діяльності орієнтований на вивчення маркетингу спільних потреб різних 
ринків? 

а) диференційований; 
б) тактичний; 
в) глобальний; 
г) стратегічний. 
 
4. При якому з альтернативних підходів до міжнародної маркетингової 

діяльності формування загальної стратегії міжнародного маркетингу 
відбувається на основі диверсифікації? 

а) диференційованому; 
б) тактичному; 
в) глобальному; 
г) стратегічному. 
 
5. Продовжіть речення: Секція з питань маркетингу Торгово-

промислової палати України: 
а) здійснює керівництво науково-дослідною роботою з проблем 

маркетингу і впровадження її результатів у практику; 
б) вивчає кон’юнктуру попиту і пропозиції товарів; 
в) приймає участь в міжнародному поділі праці; 
г) вивчає зарубіжний досвід у галузі виробництва й збуту товарів 

на зовнішніх ринках на основі принципів і методики маркетингу. 



Міжнародний менеджмент 177 

6. Основна мета тактики міжнародного маркетингу полягає в: 
а) завоюванні більшої частки ринку; 
б) знаходженні країн, на ринках яких при мінімальних маркетингових 

витратах забезпечується максимальний прибуток; 
в) сприянні ринковим відносинам і поширенні ефективних форм 

ділового співробітництва з іноземними партнерами; 
г) вивченні кон’юнктури попиту і пропозиції товарів у найближчі 

1-1,5 року. 
 
7. Які з перелічених нижче країн спеціалізуються на виробництві кави? 
а) Швейцарія; 
б) Бразилія; 
в) Франція; 
г) Колумбія. 
 
8. Торгівля між країнами, що складається з експорту та імпорту 

товарів і послуг носить назву: 
а) система міжнародної торгівлі; 
б) світова торгівля; 
в) зовнішня торгівля; 
г) глобальна торгівля. 
 
9. На макрорівні економічна структура господарства характеризується: 
а) визначеним типом господарства; 
б) місткістю та можливостями подальшого розширення ринку; 
в) чисельністю, темпами росту населення, його структурою; 
г) місцевими та іноземними компаніями. 
 
10. Яка з рівнів компетентності в міжнародній маркетинговій діяльності 

ґрунтується на вмінні і знаннях розробляти та ефективно впроваджувати 
в життя всі елементи міжнародного маркетингового комплексу? 

а) стратегічна; 
б) аналітична; 
в) функціональна; 
г) управлінська. 
 
11. Індивідуалізований комплекс міжнародного маркетингу передбачає: 
а) стандартизацію товару, реклами, каналів розподілу на всіх 

зарубіжних ринках; 
б) пристосування елементів комплексу до специфіки кожного окремого 

цільового ринку; 
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в) пристосування товару до місцевих умов або вподобань; 
г) зменшення витрат на виробництво товару. 
 
12. Створення мережі послуг, контроль якості послуг, інформування 

та консультування споживачів, визначення необхідного асортименту 
послуг – є типовими функціями: 

а) менеджеру з маркетингових досліджень; 
б) менеджеру з продажів; 
в) менеджеру з реклами; 
г) менеджеру з обслуговування клієнтів. 
 
13. Яка із стандартних вимог до менеджера з міжнародного маркетингу 

передбачає наявність досвіду на стратегічному та функціональному рівнях? 
а) організаційні здібності; 
б) кваліфікація; 
в) знання сфери діяльності; 
г) функціональна компетентність. 
 
14. Продовжіть речення: Оцінка перспективності збуту товару на 

певному ринку здійснюється на основі: 
а) детального аналізу покупців і товарного асортименту; 
б) прогнозів продажу; 
в) ефективності системи маркетингу; 
г) пошуків оптимального поєднання всіх факторів ринкового успіху. 
 
15. Що спонукає фірму до проведення маркетингових досліджень 

на зовнішньому ринку? 
а) послаблення можливостей збуту та зміна кон’юнктури на 

зовнішньому ринку; 
б) зростання можливостей, які відкриваються для товарів фірми в 

інших країнах; 
в) корпоративна культура; 
г) конкуренція. 

 
РЕЗЮМЕ 

 
У зв’язку із зростаючою інтернаціоналізацією виробництва і посиленням 

міжнародної взаємозалежності держав на світовому ринку великого 
значення набуває міжнародний маркетинг. При цьому важливою 
особливістю міжнародного маркетингу є оптимальне поєднання 
стратегічного й тактичного підходів у розв’язанні тих чи інших проблем. 
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Відповідно, диференційований та глобальний альтернативні підходи 
до організації міжнародної маркетингової діяльності засновані на 
принципах адаптації або стандартизації товару, децентралізації або 
централізації прийняття маркетингових рішень, диверсифікації або 
концентрації товару. 

Для проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку 
фірму спонукають різні причини. Насамперед, це або послаблення 
можливостей збуту чи зміна кон’юнктури на зовнішньому ринку, або 
ж зростання можливостей, які відкриваються для їхніх товарів в 
інших країнах. 

Маркетингові дослідження на зовнішньому ринку проводяться в 
напрямках вивчення товару, вивчення покупців, стану та перспектив 
ринку, оточуючого середовища, систем міжнародної торгівлі, політико-
правового середовища тощо. 

На підприємствах існують служби міжнародного маркетингу, які 
повинні детально вивчити особливості світового господарства з тим, 
щоб врахувати їх в організації виробничо-збутової діяльності на 
зарубіжних ринках. 

Необхідною умовою подальшого розвитку маркетингу є розширення 
міжнародного співробітництва в цій галузі. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Проаналізуйте сутність та основні завдання міжнародного маркетингу. 
2. Охарактеризуйте середовище міжнародного маркетингу для України. 
3. Поясніть, в чому полягає відмінність між внутрішнім маркетингом 

(при діяльності на національному ринку) та міжнародним? 
4. Від яких чинників залежать функціональні напрями міжнародної 

маркетингової діяльності? 
5. Опишіть структуру маркетингових досліджень на зовнішньому ринку. 
6. Проаналізуйте стратегію і тактику міжнародного маркетингу зарубіжних 

країн на прикладі окремого товарного асортименту. 
7. Які існують рівні компетентності в міжнародній маркетинговій 

діяльності? 
8. Охарактеризуйте функції та завдання основних міжнародних організацій 

маркетингу, що діють в області міжнародної маркетингової діяльності. 
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