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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку світової економіки 

характеризується активізацією глобалізаційних процесів і поглибленням 

економічної інтеграції між країнами. Це обумовлює поширення міжнародних 

економічних відносин і зростання масштабів зовнішньоекономічної 

діяльності українських промислових підприємств, які активно виходять на 

зарубіжні ринки і долучаються до міжнародного поділу праці. У ході 

освоєння міжнародного економічного середовища підприємствам доводиться 

вирішувати нові і складні завдання, пов’язані з пристосуванням до незвичних 

інституційно-правових і політико-економічних умов ведення бізнесу, нових 

запитів споживачів й інших учасників зарубіжних ринків, що є особливо 

актуальним для ринків країн Близького Сходу. 

В умовах орієнтації на довгострокову присутність на ринках 

зарубіжних країн результати господарської діяльності підприємств 

безпосередньо залежать від стратегічних цілей і вибору науково 

обґрунтованих способів їх досягнення на основі аналізу ринкового 

середовища. Вирішення цих завдань вимагає проведення ґрунтовних 

маркетингових досліджень стану і особливостей розвитку зарубіжних ринків, 

застосування специфічних підходів і інструментарію маркетингової 

діяльності для розробки і реалізації оптимальних стратегій виходу на ринки 

країн Близького Сходу з метою забезпечення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств.  

Загальні теоретико-методичні і практичні аспекти маркетингу і 

формування маркетингових стратегій досліджені у працях М. Портера 

[M.  Porter], В.Г. Герасимчука, І.В. Семеняк, В.І. Коршунова, Б.О. Анікіна, 

Р.А. Фатхутдінова, Є.М. Короткова, О.А. Кратта, А. Томпсона 

[A.A.Thompson], А. Стрикленда [J. Strikland], М. Перлитца [М. Perlitz], 

Д.М. Ламберта [D.M. Lambert]. Прикладні проблеми управління 

міжнародними маркетинговими стратегіями знайшли відображення у працях 
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В.І. Дубницького, К.О. Латишева, В.І. Черенкова, Д. Дея [G. Day], 

Ж.Ж. Ламбена [J.J. Lambin], Т.М. Циганкової, О.М. Азарян, Г.Л. Багієвої, 

Р. Хелма [R. Helm].  

Науковцями створено ґрунтовну теоретико-методологічна базу з 

проблематики дослідження міжнародного маркетингового середовища і 

формування міжнародних маркетингових стратегій, розробки напрямів 

виходу на зарубіжні ринки, застосування специфічних інструментів 

комплексу міжнародного маркетингу. Разом з тим, проблеми формування 

міжнародних маркетингових стратегій українських промислових 

підприємств, які б комплексно вирішували задачі виходу на зарубіжні ринки 

з урахуванням регіональних і національних особливостей їх функціонування, 

потребують подальших теоретико-прикладних досліджень. Необхідність 

узагальнення та розвитку теоретичних положень, розробки методичних 

підходів і напрямів формування маркетингових стратегій виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу обумовила 

актуальність теми дисертації, її мету, завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» у рамках тем: «Маркетингове забезпечення діяльності 

промислових підприємств в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 

0109U005484), у межах якої автором проведено аналіз теоретико-

методологічних засад маркетингового забезпечення діяльності промислових 

підприємств на зарубіжних ринках, систематизовано міжнародні 

маркетингові стратегії та інструменти виходу на зарубіжні ринки; 

«Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових 

підприємств» (номер державної реєстрації 0107U002356), у межах якої 

автором розроблено методичні підходи до застосування інструментів 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на 

зарубіжних ринках. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних засад і науково-методичних рекомендацій щодо 

формування маркетингової стратегії виходу українських промислових 

підприємств на ринки країн Близького Сходу. 

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі вирішено такі 

завдання: 

– розкрито маркетингові передумови виходу промислових 

підприємств на зарубіжні ринки; 

– систематизовано стратегії виходу підприємств на зарубіжні ринки; 

– узагальнено маркетингові інструменти в процесі виходу 

підприємств на зарубіжні ринки; 

– проаналізовано маркетингове середовище країн Близького Сходу; 

– здійснено оцінку можливостей і бар’єрів виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу; 

– проаналізовано маркетинговий інструментарій українських 

промислових підприємств на ринках країн Близького Сходу; 

– розроблено методичні рекомендації до вибору стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу; 

– обґрунтовано науково-методичний підхід до формування й 

адаптації міжнародної маркетингової стратегії при виході українських 

підприємств на ринок Йорданії; 

– здійснено оцінку результативності міжнародної маркетингової 

стратегії при виході промислового підприємства на ринок Йорданії. 

Об’єктом дисертаційної роботи є процеси формування міжнародної 

маркетингової стратегії українських промислових підприємств при виході на 

ринки країн Близького Сходу. 

Предметом дослідження є теоретичні підходи, методичні та 

практичні питання формування ефективної маркетингової стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу. 
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Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дисертаційної роботи є класичні положення економічної теорії, 

фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків з 

питань стратегічного і міжнародного маркетингу. У процесі дослідження 

використано методи: пізнання, формальної та діалектичної логіки, якісного 

аналізу й синтезу, теоретичного узагальнення (при визначенні маркетингових 

передумов та інструментів виходу промислових підприємств на зарубіжні 

ринки); системного і порівняльного аналізу (для систематизації міжнародних 

маркетингових стратегій); економіко-статистичного, графічного аналізу, 

експертних оцінок, групування (для оцінки маркетингового середовища країн 

Близького Сходу); SWOT-аналізу (для виявлення можливостей і загроз для 

українських промислових підприємств при виході на ринки країн Близького 

Сходу); вибіркових обстежень, простої лінійної регресії (для оцінки ступеня 

впливу міжнародної маркетингової стратегії на види маркетингових політик, 

які використовуються підприємствами в процесі виходу на ринки країн 

Близького Сходу); PEST-аналізу (для адаптації міжнародної маркетингової 

стратегії до умов ринку Йорданії); кореляційно-регресійного аналізу (при 

здійсненні оцінки результативності міжнародної маркетингової стратегії); 

SPSS – статистичного пакету для соціальних наук. 

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-законодавчі 

акти України і країн Близького Сходу, офіційні дані Державної служби 

статистики України, статистичні і методичні матеріали міжнародних 

організацій та установ, результати наукових досліджень, виконаних автором. 

При виконанні аналітичних досліджень використовувались програми SPSS 

(Статистичний пакет для соціальних наук) та Microsoft Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних основ та обґрунтуванні науково-методичних рекомендацій щодо 

формування маркетингових стратегій виходу українських промислових 

підприємств на ринки країн Близького Сходу. Основні положення, що 

визначають наукову новизну, містяться у такому: 
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удосконалено: 

 науково-методичний підхід до формування стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу з 

урахуванням основних політико-правових, економічних і соціокультурних 

характеристик маркетингового середовища регіону, а також виробничих та 

ринкових можливостей підприємства, який дозволяє визначити найбільш 

доцільний та дієвий набір інструментів міжнародного маркетингу й 

диференціювати комплекс маркетингу відповідно до вимог цільових ринків; 

 систематизацію маркетингових стратегій виходу підприємств на 

зарубіжні ринки, яка на відміну від існуючих враховує стратегічні цілі 

виходу, правові підстави та стадії бізнес-циклу, що дозволяє здійснити 

порівняння стратегічних альтернатив виходу підприємства на зарубіжні 

ринки та забезпечити сталість його конкурентних позицій;  

 методичний підхід до розробки комплексу маркетингу при виході 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу на основі 

розподілу країн на три групи залежно від ступеня однорідності 

маркетингового середовища та здійснення відбору відповідних кожній групі 

маркетингових інструментів, що сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності промислових підприємств і дозволяє мінімізувати 

маркетингові ризики в процесі освоєння зарубіжних ринків; 

дістало подальшого розвитку: 

 теоретичні засади систематизації мотивів виходу промислових 

підприємств на зарубіжні ринки, яка на відміну від існуючих передбачає 

поділ мотивів на активні й реактивні за характером впливу на підприємство 

та внутрішні і зовнішні залежно від можливості підприємства контролювати 

їх виникнення; запропонований розподіл надає змогу конкретизувати цілі 

виходу на зарубіжні ринки та приймати обґрунтовані управлінські рішення 

щодо здійснення комплексу міжнародного маркетингу;  

 обґрунтування процесу планування виходу промислових 

підприємств на зарубіжні ринки у складі трьох етапів – аналітичного, 
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проектувального та реалізації, з урахуванням проміжних цілей маркетингової 

діяльності та впливу маркетингових чинників на різних стадіях 

функціонування підприємства, що дозволяє для кожного з етапів виявити 

маркетингові ризики (економічні, політико-правові, соціокультурні) та 

розробити відповідні шляхи їх подолання; 

 наукові уявлення про склад сучасного міжнародного ринкового 

середовища, сформованого на національному, регіональному і світовому 

рівнях, кожен з яких має певні особливості та передбачає необхідність 

застосування специфічних маркетингових стратегій, які формуються на 

основі диференціації маркетингових заходів у процесі планування виходу 

підприємства на зарубіжні ринки, що створює підґрунтя для забезпечення 

ефективності міжнародної маркетингової діяльності; 

 визначення бар’єрів виходу українських промислових підприємств 

на ринки країн Близького Сходу на основі експертної оцінки ступеня їх 

впливу на сферу виробництва та експорту продукції, що надає змогу 

визначити адекватні і дієві інструменти маркетингу у складі міжнародної 

стратегії підприємства на зарубіжних ринках. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані у дисертаційній роботі наукові результати дають можливість 

удосконалити процес формування маркетингових стратегій виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу. 

Одержані у дисертації висновки та рекомендації знайшли практичне 

застосування в діяльності підприємств і установ України та Йорданії. 

Методичний підхід щодо оцінки привабливості і групування країн Близького 

Сходу за ступенем однорідності маркетингового середовища упроваджено в 

умовах ТОВ «Амако Україна» з метою раціоналізації витрат на маркетингові 

заходи (довідка №46/14 від 12.02.2014 р.). Рекомендації щодо використання 

маркетингових стратегій на ринку країн Близького Сходу застосовано для 

створення інформаційної бази та надання консультаційної допомоги 

українським підприємствам-членам Української Асоціації Маркетингу 
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(довідка №1/06-13 від 4.06.2013 р.). Результати дослідження бар’єрів виходу 

українських підприємств на ринок Йорданії використано Відділенням в 

Україні Посольства Хашимітського Королівства Йорданії у РФ для розробки 

напрямів економічного співробітництва між Україною та Йорданією (довідка 

від 15.04.2015 р.).  

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі НТУУ «Київський політехнічний інститут» при викладанні 

дисципліни «Міжнародний маркетинг» (акт впровадження від 11.01.2016 р.), 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» при викладанні 

дисципліни «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова 

логістика» (довідка № 1-3/354 від 27.05.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розробки 

теоретичних, практичних та методичних положень і рекомендацій щодо 

удосконалення підходів до формування маркетингової стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринок країн Близького Сходу.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертації доповідались і були схвалені на 9 науково-практичних 

конференціях: 

4 міжнародних: «Шевченківська весна: Економіка» (Київ, 2010 р.); 

«Проблеми і шляхи удосконалення економічного механізму підприємницької 

діяльності» (Дніпропетровськ, 2010 р.); «Экономика, финансы и бизнес: 

проблемы и перспективы развития» (Иваново, 2010 р.); «Актуальные 

проблемы современной науки и образования. Экономические науки» (Уфа, 

2010 р.);  

5 всеукраїнських: «В2В маркетинг» (Київ, 2010 р.); «Сучасний 

менеджмент: проблеми теорії та практики» (Кривий Ріг, 2010 р.); «Актуальні 

проблеми сталого розвитку національного господарства України: 

інтеграційний контекст» (Харків, 2010 р.); «Фінансово-економічні і 

інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової 
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економіки» (Київ, 2010 р.); «Пріоритети нової економіки знань у ХХІ ст.» 

(Дніпропетровськ, 2010 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, 

серед яких 8 статей – у наукових фахових виданнях і 9 – у матеріалах 

наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,1 д.а. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів і висновків. Робота загальним обсягом 195 сторінок комп’ютерного 

тексту містить 65 таблиць (на 30 сторінках), 16 рисунків (на 10 сторінках), 

список використаних джерел із 195 найменувань (на 20 сторінках) та 2 

додатки (на 13 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ЗАРУБІЖНІ РИНКИ 

 

1.1 Маркетингові передумови виходу промислових підприємств на 

зарубіжні ринки 

 

Суттєві зміни, що властиві в останні десятиліття міжнародному ринку, 

ставлять перед промисловими підприємствами нові завдання, зокрема щодо 

активізації і підвищення результативності зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати міжнародної діяльності підприємства безпосередньо залежать від 

правильно сформульованих цілей на основі детального аналізу ринкового 

середовища і вибору найліпшого способу їх досягнення в умовах орієнтації 

на довгострокову діяльність на міжнародному ринку. Саме це вимагає 

застосування стратегічного підходу до маркетингової діяльності на 

міжнародному ринку. 

З розвитком міжнародного ринкового середовища, в процесі 

формування його багаторівневої структури, все більш актуальним стає 

питання вибору напрямів розвитку підприємства. Під розвитком найчастіше 

розуміють різноманітні нововведення, збільшення виробничих потужностей 

або зростання обсягів реалізації продукції. Існують різні підходи до 

визначення сутності розвитку підприємства. Так, В.Л. Дикань [46] і 

В.М. Семенов [119] вважають поняття розвитку й економічного зростання 

ідентичними. Р. Акофф [2] пропонує, на відміну від зростання, розглядати 

розвиток як придбання потенціалу для поліпшення, а не саме поліпшення 

якості або рівня існування. Б.Л. Кучин і О.В. Якушева [79, с. 4] пропонують 

розглядати розвиток як сукупну зміну у взаємозв'язку кількісних, якісних і 

структурних категорій у системі. В.С. Рапопорт [111, с. 17] зазначає, що 

«процес розвитку допускає якісні й кількісні зміни об'єкта розвитку в 
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напрямку, який забезпечує найбільш повне задоволення власних інтересів і 

запропонованих вимог ззовні». Задоволення вимог ззовні тісно пов'язане з 

основною метою маркетингу. Необхідність впорядкування і структурування 

предметної області міжнародного маркетингу викликана прагненням 

обґрунтувати можливі шляхи розвитку підприємства через вихід на зарубіжні 

ринки, що, в свою чергу, призводить до бажання досягти максимально 

високого ступеня формалізації практичних задач. Предмет дослідження, в 

такому випадку, включає в себе процеси, явища, що виникають при розробці 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності. 

Чітке розуміння маркетингової наукової дисципліни було б 

неможливим без вирішення проблеми побудови термінологічної парадигми 

глобалізації. Термін «зовнішньоекономічна діяльність» почав широко 

використовуватися з початку 80-х років ХХ століття. У попередні роки 

процес міжнародного обміну продукцією та послугами позначався терміном 

«зовнішня торгівля», який включав «покупку товарів, які знаходяться за 

кордоном, тобто сукупність товарних операцій з імпорту та 

експорту» [123, с. 100]. 

Сучасні умови ринкового розвитку економіки України тісно пов'язані з 

пошуком нових підходів до підвищення ефективності управління 

підприємствами. У зв'язку з цим поступово формується маркетинговий підхід 

до управління, орієнтований на споживача і ринок. Маркетинг розглядається 

як діяльність, пов'язана із взаємним пристосуванням процесів виробництва 

товарів і процесів їх споживання на основі широкого використання 

відповідної ринкової інформації. Він розглядається також як теорія і 

практика прийняття управлінських рішень щодо формування продуктово-

ринкової стратегії і цілей підприємства на основі аналізу факторів 

зовнішнього ринкового середовища [88]. 

Саме тому найбільш обгрунтованою і ефективною вважається 

концепція інтегрованого маркетингу, мета якого полягає в тому, щоб 

поставити на службу інтересам споживачів діяльність всіх підрозділів 
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організації [137, с. 50]. Отже, інтегрований маркетинг передбачає вирішення 

цілого спектру проблем – від дослідження ринкового попиту, вивчення 

можливостей виробництва, збуту, просування до розробки продуктово-

ринкової стратегії підприємства. 

Підприємства, як приватні, так і державні, незалежно від обсягу 

товарообігу і сфери діяльності в процесі реалізації прийнятої стратегії 

розвитку, ставлять перед собою конкретні цілі і завдання, досягнення яких є 

неможливим без певної функціональної складової. Маркетинг при цьому 

розглядається як одна з багатьох рівнозначних функцій менеджменту 

підприємства [81, с. 104]. Однак, на наш погляд, маркетинг слід розглядати 

або як функцію, яка превалює над іншими, або як інтегруючу господарську 

функцію (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Розвиток функції маркетингу в діяльності підприємства 

Роль маркетингу Орієнтація діяльності Роль споживача 

Маркетинг як одна з рівних функцій в 

діяльності підприємства 

Виробничо-збутова Відсутня 

Маркетинг як найбільш важлива 

функція в збуті підприємства 

Постачально-збутова Відсутня 

Маркетинг як найважливіша функція 

в діяльності підприємства по 

встановленню зв'язків зі споживачами 

Товарна Споживач перебуває у 

центрі уваги відділу 

маркетингу 

Маркетинг як головна функція 

діяльності підприємства 

Задоволення попиту 

споживачів 

Споживач виконує  

диференційовану 

контролюючу функцію 

Маркетинг як інтегруюча функція 

всієї діяльності підприємства 

Єдина скоординована 

політика щодо 

задоволення запитів 

споживачів 

Споживач виконує  

всеохоплюючу 

стратегічну функцію 

 

Концепція інтегрованого маркетингу спрямована не на розподіл 

господарських функцій на головні й другорядні, а на їх підпорядкування 

загальній меті передбачення, ідентифікації і задоволення потреб, які 

виникають на ринку, на виділення глобальної функції управління, яка б 



16 

визначала орієнтири діяльності підприємства [137; 99; 51]. Саме це зумовило 

розвиток маркетингу від конкретної функції управління взаємодією 

підприємства з ринком до маркетингового управління підприємством у 

цілому. У зв'язку з цим Коротков Є.М. зазначає, що функції маркетингу 

полягають у дослідженні і формуванні його засобами таких організаційно-

економічних умов, які б забезпечували безперервне здійснення 

відтворювальних процесів, зниження витрат і досягнення рівня ефективності, 

достатнього для стабільного розвитку підприємства [21, с. 160]. Саме це 

положення обумовлює необхідність виділення цілого ряду додаткових 

функцій маркетингу, до яких доцільно віднести функції, згруповані на основі 

[45] у табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Функції маркетингу 

Функція  Зміст функції маркетингу 

Аналітична Проведення систематичного комплексного аналізу зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства, тенденцій їх змін, 

кон'юнктури ринку, споживачів, товарів і послуг, вивчення 

конкурентів, постачальників і посередників, аналіз постачальників 

джерел ресурсного забезпечення 

Виробничо-

збутова 

Організація розробки нових товарів, виробництва, збуту, сервісного 

обслуговування продукції, розробка і реалізація цінової політики, 

формування попиту і стимулювання збуту 

Управління і 

контролю 

Управління маркетингом як системою, стратегічне й оперативне 

планування, реалізація і контроль маркетингових рішень, оцінка їх 

ефективності 

 

Окрім розглянутих у табл. 1.2 функцій, маркетингове управління 

допускає виділення у своєму складі ще й таких функцій, як планування 

(стратегічне і тактичне), організація, контроль, аналіз і регулювання. Однак 

досить важко визначити дії, які відносяться лише до комплексу маркетингу і 

не стосуються інших підсистем підприємства. Разом з цим, управлінська 

функція маркетингу поступово формувала свої принципи ефективної 

реалізації, а саме: виходити на ринок не з товарами, а із засобами вирішення 
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проблем споживача; організовувати виробництво товарів на основі вивчення 

потреб і попиту; накопичувати і розвивати інформаційний потенціал 

діяльності; формувати маркетингові програми на основі програмно-цільового 

підходу; враховувати як економічні, так і соціальні чинники виробництва і 

розподілу товарів на всіх стадіях його життєвого циклу; поступово 

формувати взаємодії з усіма підсистемами підприємства; концентрувати 

зусилля на досягненні кінцевого результату діяльності підприємства 

[25, с. 37]. 

Значну увагу до економічного обґрунтування принципів маркетингової 

діяльності приділено в працях інших учених-економістів [36; 55; 69; 67; 152; 

71]. І хоча в загальному вигляді всі вони орієнтують діяльність підприємства 

на задоволення потреб споживача, реалізація такого положення вимагає 

відповідної спрямованості інших принципів організації маркетингової 

діяльності. Результати аналізу на підставі опрацювання [26] дозволили 

виділити специфічні принципи маркетингу і розподілити їх за трьома 

групами (рис. 1.1). При формуванні такого розподілу переслідувалась мета 

запропонувати мінімально необхідну для розробки дієвої стратегії кількість 

принципів. Будь-який принцип, який не увійшов до зазначеної класифікації, 

може бути або інтегрований в неї, або обгрунтований вже наявними. 

Маркетинг і менеджмент, як важливі елементи управлінської 

парадигми, є тісно взаємопов'язаними. Менеджмент впливає на маркетинг 

при плануванні і розробці продуктово-ринкової стратегії, системи 

оцінювання та контролю тощо. По суті, менеджмент забезпечує реалізацію 

принципів маркетингу. При цьому, на думку Є.М. Короткова [21, с. 161], при 

розробці маркетингової стратегії необхідно співвідносити цілі менеджменту і 

маркетингу з встановленими стратегічними альтернативами розвитку 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.1 – Специфічні принципи організації міжнародного маркетингу 

Принцип Характеристика 

Цілеспрямованість Ціль маркетингу – реалізація товарів на певних ринках і оволодіння необхідною часткою продаж 
Орієнтація 
на споживача 

Критерій ефективності діяльності підприємства - повне задоволення запитів споживача, забезпечення його комплексом 
засобів для задоволення певних потреб 

Зосередження ресурсів 
Максимально корисне використання ресурсів для виготовлення такої продукції, яка дійсно необхідна споживачам в 
обраних сегментах зовнішнього ринку 

Забезпечення необхідної 
якості 

Розуміння якості  як міри задоволення потреби 

Активний пошук потреб 
Розгляд потреб у широкому розумінні, яке виходить за межі традиційно відомих засобів їх задоволення. Необхідним є  
задоволення  навіть тих потреб, які в явній формі ще не сформувались у споживача 

Домінування ціни споживання 
Ориєнтація на скорочення сукупних витрат споживача і врахування їх у процесі ціноутворення (домінування ціни 
споживання над ціною продаж) 

Активне реагування Переважання методів не реактивного типу, а таких, що прогнозують і активно формують попит 

Перспективність Домінування орієнтації на довгострокову перспективу розвитку ринку, на всіх вирішальних напрямках 

Комплексність Взаємоув'язка  конкретних проблем та способів і інструментів їх вирішення 

Оптимальна децентралізація 
Оптимальне поєднання централізованих та децентралізованих методів управління - центр управлінських рішень 
переноситься якомога ближче до споживача 

Ситуаційне управління Прийняття рішень не тільки у встановлений термін, а й у міру виникнення, виявлення нових проблем, змін ситуації 

Поєднання адаптивності з 
впливом на споживача 

Об'єднання заходів щодо активного пристосування до умов ринкового оточення з цілеспрямованим впливом на ринок, 
поєднання необхідності задоволення вимог потенційних споживачів із цілеспрямованим впливом на них 

Єдність стратегії і тактики 
Комплексне використання інструментарію маркетингу з метою активної адаптації до мінливості вимог покупців при 
одночасному впливі на формування і стимулювання їхніх потреб 

Націленість на кінцевий 
результат 

Постійне оновлення виробництва, розробка нових видів продукції для забезпечення стабільної конкурентоспроможності 
підприємства і вироблених ним товарів 

Відкритість маркетингового   
цілеполягання 

Кожен новий договір або контракт, який укладається, повинен приносити прибуток або інші додаткові блага не тільки 
учасникам акта обміну, але і суспільству в цілому 

Динамічність 
Швидкість зміни напрямків ЗЕД повинна не відставати, а по можливості випереджати зміни зовнішнього середовища. 
Підприємство не повинно пасивно стежити за змінами міжнародного оточення 

Ковзке планування Передбачає послідовне коригування показників (регуляція діяльності) у поточному режимі 

Стимулювання попиту 
Активний вплив на попит різними методами, які не суперечать національному законодавству країни, на ринок якої 
виходить підприємство 

Адаптивність Максимальне пристосування виробництва продукції і всієї виробничо-збутової діяльності до вимог ринку 

Принцип Характеристика 

Цілеспрямованість Ціль маркетингу – реалізація товарів на певних ринках і оволодіння необхідною часткою продаж 
Орієнтація 
на споживача 

Критерій ефективності діяльності підприємства - повне задоволення запитів споживача, забезпечення його комплексом 
засобів для задоволення певних потреб 

Зосередження ресурсів 
Максимально корисне використання ресурсів для виготовлення такої продукції, яка дійсно необхідна споживачам в 
обраних сегментах зовнішнього ринку 

Забезпечення необхідної 
якості 

Розуміння якості  як міри задоволення потреби 

Активний пошук потреб 
Розгляд потреб у широкому розумінні, яке виходить за межі традиційно відомих засобів їх задоволення. Необхідним є  
задоволення  навіть тих потреб, які в явній формі ще не сформувались у споживача 

Домінування ціни споживання 
Ориєнтація на скорочення сукупних витрат споживача і врахування їх у процесі ціноутворення (домінування ціни 
споживання над ціною продаж) 

Активне реагування Переважання методів не реактивного типу, а таких, що прогнозують і активно формують попит 

Перспективність Домінування орієнтації на довгострокову перспективу розвитку ринку, на всіх вирішальних напрямках 

Комплексність Взаємоув'язка  конкретних проблем та способів і інструментів їх вирішення 

Оптимальна децентралізація 
Оптимальне поєднання централізованих та децентралізованих методів управління - центр управлінських рішень 
переноситься якомога ближче до споживача 

Ситуаційне управління Прийняття рішень не тільки у встановлений термін, а й у міру виникнення, виявлення нових проблем, змін ситуації 

Поєднання адаптивності з 
впливом на споживача 

Об'єднання заходів щодо активного пристосування до умов ринкового оточення з цілеспрямованим впливом на ринок, 
поєднання необхідності задоволення вимог потенційних споживачів із цілеспрямованим впливом на них 

Єдність стратегії і тактики 
Комплексне використання інструментарію маркетингу з метою активної адаптації до мінливості вимог покупців при 
одночасному впливі на формування і стимулювання їхніх потреб 

Націленість на кінцевий 
результат 

Постійне оновлення виробництва, розробка нових видів продукції для забезпечення стабільної конкурентоспроможності 
підприємства і вироблених ним товарів 

Відкритість маркетингового   
цілеполягання 

Кожен новий договір або контракт, який укладається, повинен приносити прибуток або інші додаткові блага не тільки 
учасникам акта обміну, але і суспільству в цілому 
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Рис. 1.2 – Місце маркетингу у системі менеджменту підприємства  

 

Якщо основоположною метою маркетингу є вивчення ринкового 

попиту, його формалізація через розрахунок обсягів продажів і частки ринку, 

а також пошук оптимальних рішень щодо задоволення попиту, то для 

менеджменту визначальним завданням стає забезпечення стабільного 

зростання і розвитку підприємства через досягнення конкретних цілей на 

мікро- або макрорівні, а також виконання місії організації. Роль 

стратегічного маркетингу визначається необхідністю оптимізації 

ефективності використання ресурсів, можливостей, удосконалення різних 

маркетингових інструментів, впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу і т.п. 

У зв'язку з визначенням змісту стратегічного маркетингу пропонуємо 

наявну різноманітність завдань маркетингу пов'язати з тими проблемами, які 

виникають у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємства [89], і ввести додаткову класифікаційну ознаку – завдання 

маркетингу щодо нейтралізації або зменшення впливу загроз для виробничо-

господарської діяльності підприємства (табл. 1.3).  

Зовнішне середовище 

Ціль маркетингу 

формування попиту: 

обсяги продаж і 

частка ринку 

Місія 

виробництво і 

реалізація продукції 

(послуг) 

Ціль менеджменту 

забезпечення стійкого 

розвитку 

підприємства 

Маркетинг 

система управління 

ринком для 

здійснення місії і  

цілей підприємства 

Підприємство 

як об’єкт управління 

і внутрішнє 

середовище 

Менеджмент 

Система управління 

підприємством,  що 

забезпечує 

взаємодію елементів 

між собою і 

ринковим 

середовищем 
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Таблиця 1.3 

Розширена класифікація завдань маркетингу за ознакою загроз для 

виробничо-господарської діяльності підприємства  

Загроза Характеристика проблеми Задачі маркетингу 

Швидкі зміни 

ринкового 

оточення 

- прискорення темпів змін; 

- скорочення часових рамок; 

- коротші життєві цикли товарів; 

- швидкоплинні зміни уявлення 

споживачів про потрібний товар 

- здатність швидше освоювати нові 

ринки; 

- більш ефективна розробка нових 

товарів; 

- гнучкий підхід до ринків; 

- прогнозування попиту; 

- оптимізація ціни 

Необхідність 

вдосконалюват

и процес 

виробництва 

- перехід до гнучких систем 

виробництва і контролю; 

- заміна матеріалів; 

- нові розробки на основі НТП; 

- концентрація на якості 

- перехід від концентрації на 

окремих угодах до створення 

довгострокових взаємин; 

- завоювання більшої прихильності 

споживачів 

Ринкові 

труднощі 

- перенасичення товарами; 

- низькі норми прибутку; 

- недостатні темпи зростання; 

- сильніша конкуренція; 

- зниження цін; 

- необхідність зниження витрат 

- збільшення споживчої вартості 

товарів, яка веде до 

диференціації; 

- створення і стимулювання нових 

ринків 

Зміни переваг 

споживача 

- зростання вимогливості 

споживача, підвищені запити; 

- зростання інформованості 

споживача; 

- концентрація впливу споживачів; 

- ускладнення поведінки покупців 

- знаходження нових шляхів 

зближення з споживачами; 

- управління складною системою 

множинних каналів збуту 

Інтернаціональ-

ний аспект 

- велика кількість конкурентів; 

- сильніша конкуренція; 

- менше прибутку; 

- більший купівельний вибір; 

- великі ринки; 

- більша розбіжність запитів 

споживачів 

- реструктуризація внутрішньої 

діяльності для того, щоб 

конкурувати на світовому ринку; 

- орієнтація на споживача на 

великих і не схожих ринках 

 

Розвиток міжнародної діяльності дуже важливий для будь-якого 

підприємства. Адже саме завдяки виходу підприємств на міжнародний рівень 

формуються нові ринки, які стають у майбутньому джерелами прибутку, що, 

у свою чергу, сприяє розширенню обсягів виробництва, зниженню 

собівартості продукції за рахунок економії на масштабі і т.і. У своєму 

прагненні закріпитися на зовнішньому ринку підприємства стикаються з 
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проблемою адаптації своєї діяльності до принципів міжнародного 

маркетингу [22]. 

У цей час застосування принципів маркетингу підприємствами у своїй 

міжнародній діяльності стає нагальною потребою. Це обумовлено 

обмеженістю власних ресурсів країн, відкритістю сучасної економіки, 

загостренням конкуренції на світовому ринку і т.і. Подібні тенденції 

призводять до необхідності вивчення і застосування з боку підприємств 

принципів міжнародного маркетингу. 

Під «міжнародним маркетингом» найчастіше розуміється 

підприємницька діяльність, що виходить за межі певної держави. Це поняття 

є протилежним по відношенню до поняття «національний» або «внутрішній 

маркетинг» і найчастіше є синонімом терміна «зовнішній маркетинг» [105]. 

У зв'язку з цим названі поняття можна вважати рівнозначними, якщо не були 

введені будь-які особливі умови їх використання. 

Експортна діяльність – важлива складова міжнародного маркетингу. На 

першому етапі зовнішньоекономічної діяльності часто спостерігаються 

екстенсивні продажі, що дозволяють вийти на зарубіжні ринки. Посилена 

цілеспрямована ринкова діяльність дозволяє в майбутньому перейти до 

другого етапу – експортного маркетингу. Але лише коли традиційний для 

підприємства внутрішній ринок йде на другий план, а першорядну роль 

займає зовнішній ринок, стає можливим міжнародний, а потім і глобальний 

маркетинг. 

Орієнтація переважно на зовнішній ринок спостерігається при 

глобальному маркетингу, коли первинним завданням підприємства стає 

задоволення потреб міжнародного рівня, що передбачає відсутність 

обмежень на переміщення між країнами і регіонами виробничих ресурсів, 

таких як людський потенціал, матеріальні цінності, інформаційний потік 

тощо. При цьому передбачається стандартизація маркетингової діяльності в 

цілому [164; 176]. 
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Отже етапи розвитку маркетингу дозволяють виділити три основні 

ринкові позиції для підприємства, яке займається зовнішньоекономічною 

діяльністю, та сформувати відповідні функції міжнародного маркетингу 

(рис. 1.3). Принцип побудови парадигми міжнародного маркетингу 

передбачає систематизацію характеристик управління бізнесом за трьома 

ринковими позиціями міжнародної компанії: зарубіжний, інтернаціональний 

і глобальний маркетинг [66; 146, с. 121]. Таким чином, одним з ключових 

процесів розвитку світової економіки на сучасному етапі є прогресуюча 

глобалізація як якісно новий етап у розширенні інтернаціоналізації 

господарського життя.  

 

 Зміст Дії і відповідальність 

Г
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Маркетингові заходи, 

координація, інтеграція і 

контроль яких повинні 

забезпечувати виконання 

стратегічних завдань 

підприємства 

- синергетична інтеграція міжнародної та зарубіжної 

маркетингової діяльності підприємства; 

- виконання і збереження результатів виконаних 

стратегічних завдань підприємства, як на 

внутрішньому, так і на зарубіжних ринках; 

- створення і збереження відмінних конкурентних 

переваг на кожному із зарубіжних ринків 
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Маркетингові заходи, які 

підтримують бізнес-

активність підприємства, 

яке перетинає 

національні кордони 

- полегшення і залагодження всіх форм бізнес-

активності, необхідних при перетині національних 

кордонів; 

- забезпечення роботи з різними національними 

особливостями міжнародного маркетингового 

середовища (наприклад, мова, право, часові пояси, 

валюти); 

- підтримка і оцінка власне зарубіжної маркетингової 

діяльності 
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Маркетингові заходи, які 

застосовуються 

підприємством у будь-

який іншій країні, яка 

приймає ділову 

активність підприємства 

- встановлення маркетингового представництва; 

- управління маркетинговою діяльністю підприємства 

на зарубіжному ринку; 

- розробка, впровадження і контроль таких 

маркетингових стратегій, які одночасно забезпечують 

виконання завдань підприємства і відповідають 

потребам і бажанням обраних ринків або ринкових 

сегментів 

 

Рис. 1.3 – Еволюція міжнародного маркетингу щодо градієнта 

інтернаціоналізації бізнесу 
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Вихід за межі національних кордонів підприємства, що працює на 

міжнародному ринку, викликає ряд труднощів, пов'язаних з подоланням 

адміністративних бар'єрів, які обумовлені локальними особливостями кожної 

окремо взятої країни. У вирішенні цього питання величезна роль відводиться 

міжнародному маркетингу, що дозволяє пояснити і обґрунтувати стратегії 

виходу на зовнішні ринки. Прагнення максимізації прибутку є основним 

мотиваційним фактором виходу підприємства на міжнародний ринок. Але 

один фактор, якою б вагомою не була його роль, не може привести до 

рішучої зміни в поведінці підприємства [74; 87]. Так чи інакше на прийняття 

важливого стратегічного рішення впливає сукупність факторів. 

Аналіз економічної літератури [33; 36; 59; 109] дозволив виділити 

основні причини (мотиви) виходу на зовнішні ринки або розширення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства: пошук більш високої 

прибутковості бізнесу; відносна насиченість внутрішнього ринку і поява 

можливостей для здійснення діяльності за кордоном; наявність 

невикористаних виробничих потужностей; можливість отримання державних 

пільг; отримання додаткового комерційного ефекту за рахунок використання 

переваг національних факторів виробництва і ресурсного потенціалу країни; 

бажання окупити витрати на ринкові дослідження швидше і значніше, ніж це 

може бути зроблено на внутрішньому ринку; освоєння передового досвіду 

ведення міжнародного бізнесу; навчання та підвищення компетентності 

персоналу підприємства; зміна купівельної спроможності й обмінного курсу 

національної валюти і т.д. 

Перераховані основні мотиви початку процесу інтернаціоналізації 

прийнято умовно поділяти на дві групи: активні й реактивні. Активні мотиви 

являють собою стимули до спроби зміни стратегії, засновані на ринкових 

можливостях. Реактивні мотиви означають, що фірма реагує на тиск або 

загрозу на своєму «домашньому» або зарубіжних ринках і пасивно 

пристосовується до них. Наведена вище класифікація мотивів виходу 

підприємства на зарубіжний ринок враховує лише один аспект їх відмінності 
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– характер впливу чинників, які зумовлюють появу мотиву: позитивний 

(активні мотиви) або негативний (реактивні мотиви). 

Пропонується доповнити цю класифікацію ще одним важливим 

критерієм – можливістю підприємства контролювати фактор, під впливом 

якого сформувався мотив. Залежно від цього можна виділити дві групи 

мотивів: зовнішні (зумовлені дією непідконтрольних компанії факторів) і 

внутрішні (зумовлені дією факторів, на які підприємство може впливати). На 

рис. 1.4 наведено класифікацію можливих мотивів виходу на зарубіжний 

ринок за двома ознаками: 1) характер впливу фактора, який зумовлює появу 

мотиву: позитивний (активні мотиви), негативний (реактивні мотиви); 

2) можливість впливу на фактор, який зумовлює появу мотиву: немає 

можливості впливати (зовнішні мотиви), є можливість впливати (внутрішні 

мотиви). Таким чином, можна виділити чотири групи мотивів виходу 

підприємства на зарубіжний ринок: зовнішні активні, внутрішні активні, 

зовнішні реактивні, внутрішні реактивні. Розглянемо більш докладно 

механізм дії найбільш характерних для українських підприємств мотивів з 

кожної групи. 

Проведеним дослідженням встановлено, що серед активних зовнішніх 

мотивів можна виділити: прагнення отримати податкові пільги на 

зарубіжному ринку і нові можливості зарубіжних ринків. Прагнення 

отримати податкові пільги дозволяє підприємству або пропонувати свої 

продукти на іноземних ринках за нижчою ціною, або акумулювати більший 

прибуток. Таким чином, цей стимул тісно пов'язаний з таким мотивом, як 

прагнення до отримання прибутку.  

Час від часу певні зарубіжні ринки помітно збільшуються в розмірі, 

надаючи додаткові можливості для підприємств, що прагнуть до розширення. 

Спеціальні знання з маркетингу або доступ до інформації можуть виділити 

підприємство, що експортує, серед його конкурентів. Сюди відноситься 

інформація (обізнаність) про іноземних клієнтів, ринки або ситуації на 

ринках, якими не володіють інші підприємства [93]. 
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− бажання отримати вигоди від більш дешевих 

ресурсів на зарубіжних ринках (сировина, 

робоча сила); 

− можливість отримати податкові пільги / 

надання державної підтримки експортерам; 

− бажання слідувати за своїми партнерами / 

клієнтами, які вийшли на зарубіжний ринок; 

− знецінення національної валюти; 

− можливості зарубіжних ринків 

− тиск з боку конкурентів на 

внутрішньому ринку; 

− обмежена ємність (відносна 

насиченість) внутрішнього 

ринку; 

− зниження попиту / зниження 

купівельної спроможності 

споживачів на внутрішньому 

ринку; 

− сезонність попиту на 

внутрішньому ринку 
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− пошук більш високої прибутковості бізнесу; 

− прагнення компанії до зростання; 

− прагнення отримати ефект масштабу / 

додатковий комерційний ефект від 

використання переваг національних факторів 

виробництва і ресурсного потенціалу країни; 

− поліпшення ліквідності активів підприємства 

за рахунок використання зарубіжних джерел 

отримання валюти; 

− наявність унікальної технології / продукту; 

− бажання отримати вигоду від відомого 

бренду; 

− прагнення знизити ризики за рахунок 

географічної диверсифікації операцій; 

− ініціатива менеджерів 

− перевиробництво / наявність 

невикористаних виробничих 

потужностей; 

− перехід на етап зрілості 

життєвого циклу товару на 

внутрішньому ринку 

 

Рис. 1.4 – Класифікація мотивів виходу підприємств на зарубіжні ринки 

 

Такі спеціальні знання можуть виникнути у результаті маркетингових 

досліджень зарубіжних ринків, встановлення особливих контактів, або 

просто тому, що його співробітники виявилися в потрібний час у потрібному 

місці (наприклад, розуміння, що ділова ситуація сприятливо складається, 

може виникнути під час участі у виставці). 

До найбільш поширених активних внутрішніх мотивів слід віднести: 

прагнення компанії до зростання, наявність унікального продукту або 

технології, а також ініціатива менеджерів. Плануючи діяльність, 

підприємство визначає якісні і кількісні показники, на досягнення яких потім 

орієнтується його господарська діяльність. Якщо ж кон'юнктура 
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внутрішнього ринку не дозволяє досягти визначених підприємством цілей, 

наприклад, запланованого темпу зростання обсягу продажів і/або прибутку, 

компанія може вважати вихід на зарубіжний ринок альтернативною 

можливістю досягнення своєї мети – цільових темпів зростання. Курс на 

зростання підприємства може бути серйозним стимулом для початку 

експорту. З плином часу ставлення підприємства до зростання виявляється 

під впливом зворотного зв'язку, що виникає як результат докладених раніше 

зусиль. Звичайно, очікувана при плануванні проникнення на міжнародні 

ринки прибутковість часто дуже відрізняється від тієї, що реально 

досягається. Спочатку вона може бути досить низькою. Розрив між 

прогнозами і реальністю може бути особливо великим, якщо підприємство 

раніше не займалося діяльністю на міжнародному ринку. Незважаючи на 

ретельне планування, раптово виникаючі впливи часто істотно змінюють 

картину прибутку. Чим сильнішим є прагнення підприємства до зростання і 

збільшення прибутку, тим більшу активність з пошуку нових можливостей 

воно для цього проявляє. 

Діяльність у сфері глобального маркетингу може дати підприємству 

можливість збільшити випуск продукції і швидше набиратися досвіду. 

Зростання обсягу виробництва в зв'язку з виходом на міжнародний ринок 

також може допомогти знизити витрати на виробництво продукції для 

внутрішнього ринку і зробити підприємство більш конкурентноздатним і на 

ньому. Цей ефект часто призводить до того, що прагнення отримати свою 

частку ринку стає першочерговим завданням підприємств. На початковому 

рівні інтернаціоналізації це може означати посилення пошуку експортних 

ринків, а пізніше - привести до відкриття іноземних дочірніх компаній і 

іноземних виробничих потужностей. За допомогою експортної діяльності 

постійні витрати на адміністрування, потужності, обладнання, роботу 

персоналу і дослідження можуть бути розподілені між великою кількістю 

підрозділів. 
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Підприємство може володіти новими технологічними розробками у 

спеціалізованій області. Прогресивна технологія й унікальний товар є такими 

перевагами, що є відносними у часі і просторі [149]. Унікальний товар на 

одному ринку може виявитися як мінімум морально застарілим на іншому. 

Пам'ятаючи і про те, що відмінні характеристики товару згодом можуть бути 

частково або повністю скопійовані іншими учасниками ринку, більшість 

підприємств відповідає на можливості розвитку бізнесу за кордоном і 

виходить на зовнішній ринок. 

Ініціатива менеджерів – це мотив, який відображає прихильність 

керівної ланки до діяльності у сфері міжнародного маркетингу і прагнення 

брати в ній участь. Ентузіазм менеджерів може мати місце внаслідок того, що 

їм подобається бути частиною підприємства, яке працює на міжнародному 

рівні. Більш того, це часто дає привід для зарубіжних поїздок. Проте часто 

ініціатива інтернаціоналізації з боку менеджерів є простим відображенням 

загального для всіх підприємців бажання постійного зростання і розширення 

ринку. Управління підприємством передбачає постійний систематичний 

аналіз маркетингового середовища, без чого формування адекватної 

ринковим умовам маркетингової стратегії неможливо. Таким чином, 

менеджер, на якого покладено функцію моніторингу ринку, особливо при 

наявності попереднього досвіду роботи на цьому ринку, може заздалегідь 

виділити із загального потоку інформації слабкі сигнали майбутньої зміни 

ринку. Причому це стосується не тільки інформації про внутрішній ринок, 

менеджеру може також бути відома інформація про розвиток аналогічного 

ринку за кордоном. Дослідження ринку може сформувати у менеджера 

переконаність у перевагах виходу підприємства на зарубіжний ринок, і тому 

при наявності відповідних повноважень він може ініціювати цей процес. 

Крім того, процес інтернаціоналізації може бути також стимульований 

культурної соціалізацією менеджерів. Від менеджерів, які або народилися, 

або мають досвід проживання за кордоном або поїздок за кордон, можна 

очікувати більш інтернаціонального настрою, ніж від інших. Зайнятість в 
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експортуючих компаніях в минулому або членство в професійних асоціаціях 

також можуть посилити позитивне сприйняття й оцінку іноземного 

середовища ключовими особами, відповідальними за прийняття рішень. 

Основними формами зовнішньої реактивної мотивації є тиск з боку 

конкурентів, а також невисока ємність або перенасиченість внутрішнього 

ринку. Коли підприємтсво стикається із сильним тиском з боку конкурентів 

на внутрішньому ринку, така ситуація змушує його шукати менш 

конкурентні ринки. Підприємство може відчувати ризики втрати частки 

внутрішнього ринку на користь конкуруючих підприємств, які користуються 

перевагами ефекту масштаба від діяльності у сфері глобального маркетингу. 

Також вони можуть відчувати побоювання назавжди позбутися іноземних 

ринків на користь внутрішніх конкурентів, які вирішать зосередити свою 

увагу на цих ринках, знаючи, що частка ринку найлегше дістається 

підприємству, яке першим нею заволодіє. Однією з альтернатив може бути 

вихід на зарубіжні ринки з метою зменшення конкурентного тиску, або, в 

разі якщо конкурентний тиск спостерігається з боку зарубіжних виробників, 

– вихід на ринки цих конкурентів для накопичення досвіду протидії їм. 

Наприклад, компанія «Агровет Атлантік» займається виробництвом 

комбікормів. Однак на ринку комбікормів України вже існують явні лідери в 

галузі. Ринок комбікормів України зростає, разом з тим лідери ведуть 

активну конкурентну боротьбу за кожного нового споживача, і їх відносна 

частка ринку безупинно зростає, відповідно частка «Агровет Атлантік» 

зменшується. Крім того, лідери ведуть конкурентну боротьбу і за вже 

існуючих споживачів продукції «Агровет Атлантік». Виходом із ситуації став 

вихід на ринок Близького Сходу, де компанія уклала кілька контрактів на 

поставку комбікормів. 

Підприємство може підштовхнути до експортної діяльності низький 

потенціал внутрішнього ринку. Якщо внутрішній ринок країни вже 

насичений певними товарами і відсутня реальна можливість підвищення 

попиту на продукцію або переорієнтації виробничих потужностей компанії, 



   29 

 

це може підштовхнути підприємство до виходу на зарубіжний ринок, де 

попит на таку продукцію ще не задоволений. Тобто, перед підприємствами 

встає проблема пошуку можливостей подальшого зростання, яке вже є 

неможливим на внутрішньому ринку. Прикладом такої ситуації в Україні є 

ринок свіжого курячого м’яса, на якому вже працюють сильні конкуренти 

(«Наша Ряба», «Гаврилівські курчата»). Відповідно, ринок замороженого 

курячого м’яса є дуже обмеженим, тому компанія «МХП» почала експорт 

замороженого курячого м’яса до країн Близького Сходу, Азії та Африки. 

Таким чином, вона вирішує проблему низької ємності внутрішнього ринку і 

значно збільшує обсяги збуту на міжнародному ринку. 

Деяким підприємствам внутрішній ринок не дозволяє в достатній мірі 

використовувати ефект масштабу і охоплення, тому вони автоматично 

включають експортні ринки до своєї ринкової стратегії. Така поведінка є 

характерною для виробників продукції, що споживається невеликою 

кількістю легко ідентифікованих промислових підприємств, розташованих по 

всьому світу, або спеціалізованих споживчих товарів, що користуються 

незначним попитом у багатьох країнах. 

У разі, коли на внутрішньому ринку присутні фактори маркетингового 

середовища, що представляють загрозу для діяльності компанії, 

підприємство може вибрати географічну диверсифікацію операцій для 

зменшення можливих ризиків. Наприклад, якщо нестабільність політичної 

ситуації і недосконалість нормативно-законодавчої бази змушують 

керівництво компанії враховувати ризик можливих обмежень ведення 

господарської діяльності на націнальному ринку. За таких обставин 

підприємство може організувати виробництво напівфабрикатів і 

комплектуючих в одній країні, збір готового продукту – у другій, збутову 

мережу – у третій. Таким чином, ризик розподіляється між структурними 

бізнес-одиницями компанії у різних країнах і відповідно зменшується. 

Одним з внутрішніх реактивних мотивів виходу на зарубіжні ринки є 

перевиробництво чи зайві виробничі потужності. Даний мотив є актуальним, 
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якщо підприємство може виробляти на своїх виробничих потужностях 

значно більші обсяги продукції, ніж споживаються, або потенційно можуть 

споживатися внутрішнім ринком. Виникає недозавантаження (простой) 

виробничих потужностей, що веде до втрати прибутку або навіть до збитків. 

У цьому випадку вихід на зарубіжні ринки дає і додаткові продажі, і більш 

повне завантаження потужностей, а також забезпечує зниження собівартості 

продукції за рахунок ефекту масштабу.  

Після вибору зарубіжного ринку або ринків, ринкові умови яких 

найбільш адекватно відповідають меті, потенціалу підприємства, його 

конкурентним перевагам та визначають формування відповідних мотивів, 

постає питання щодо стратегії виходу (проникнення) на цей ринок. У 

міжнародній практиці можна виділити декілька стратегій виходу компанії на 

зовнішні ринки: пряме та непряме експортування, спільну підприємницьку 

діяльність, пряме інвестування. Різні стратегії проникнення на ринок 

передбачають різні рівні контролю, ризику, прибутковості та гнучкості [32; 

38; 129]. Так, обравши експортну стратегію, підприємство матиме 

найнижчий ступінь ризику, оскільки всі технологічні, ресурсні, виробничі 

параметри діяльності будуть знаходитися під його безпосереднім контролем. 

Але за таким варіантом виходу на зарубіжний ринок підприємство отримує 

водночас найнижчий рівень прибутковості та найнижчий ступінь контролю 

збутової діяльності, цінової стратегії, комплексу просування тощо. В разі 

вибору інвестиційної стратегії прибутковість та контроль з боку 

підприємства можуть бути значно вищими, однак істотно збільшується 

ризик, пов'язаний з сильним конкурентним тиском з боку підприємств, що 

вийшли на ринок раніше. До того ж, за цих умов підприємство втрачає 

гнучкість. Таким чином, з’ясування власних мотивів є лише початковим 

етапом у процесі визначення цілей міжнародного розвитку підприємства і 

забезпечення його присутності на зарубіжних ринках. Наступним 

відповідальним етапом є формування певної стратегії виходу на основі 

врахування комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників.   
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1.2 Систематизація стратегій виходу підприємств на зарубіжні 

ринки 

 

Стратегічне планування для підприємств, які мають за мету вихід на 

зарубіжні ринки, принципово відрізняється від інших видів планування в 

процесі управління, основними з яких є оперативне, тактичне і перспективне. 

Ця відмінність полягає не стільки в ступені деталізації плану, цілі або у 

виборі горизонту планування, а, в першу чергу, в напрямку вектору 

планування - з майбутнього в сьогодення. 

Одним з основних інструментів стратегічного планування виступає 

маркетингова стратегія підприємства. У загальному вигляді маркетингова 

стратегія являє собою принципове довгострокове рішення щодо застосування 

апарату маркетингу для досягнення поставлених цілей [106, с. 38]. Для 

підприємства маркетингова стратегія є частиною його загального 

стратегічного плану розвитку і потребує обґрунтованих методів розробки. 

Для міжнародних стратегій характерними та особливо складними є ситуації, 

за яких умови майбутнього часу не можуть бути враховані методами, що 

ґрунтуються на екстраполяції. Тому вкрай важливим є не тільки аналіз 

зовнішніх умов діяльності та перспектив розвитку, але й аналіз позицій 

підприємства у конкурентній боротьбі з метою виявлення тенденцій, загроз, 

бар’єрів і можливостей, які можуть суттєво вплинути на функціонування 

підприємства на зарубіжному ринку.  

Стратегія маркетингу може розроблятися підприємством для окремого 

ринку або сегмента ринку і кожного товару на певний період часу для 

здійснення виробничої та комерційної діяльності відповідно до ринкової 

ситуації і можливостям підприємства. Все це вимагає формування 

інтегрального маркетингового плану, який буде охоплювати всі ринки і 

товари підприємства, що особливо актуально в умовах виходу на зовнішні 

ринки. Таким чином, маркетингова стратегія передбачає дослідження всіх 

альтернатив і варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які 
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стосуються довгострокових цілей та їх обґрунтування для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень [47]. У подальшому, як відзначають 

О.С. Виханський та О.І. Наумов, ефективність розробки такої маркетингової 

стратегії може бути оцінена в залежності від ступеня досягнення цілей 

діяльності підприємства [30]. 

Міжнародні стратегії, за визначенням Р. Гріффіна, являють собою 

комплексну основу для досягнення фундаментальних завдань компанії на 

зарубіжному ринку. Водночас, як зазначає автор, на рівні концепції між 

розробкою стратегії конкурентної боротьби в одній країні і стратегією 

конкурентної боротьби в більшості країн існує багато спільного [42, с. 543]. 

Такі спільні риси стосуються питань вибору товару та сегменту ринку, 

вибору способу реалізації товару та інших, що полегшує для підприємства 

вибір та застосування відповідних інструментів розробки маркетингової 

стратегії. 

Ринок кожної країни сприймається підприємством як відмінна 

цілісність, з різними потребами, покупцями, різною ментальністю та різними 

способами прийняття рішення про придбання майна і послуг. Як зазначають 

А. Ліманський та І. Драбік, ангажуючись в міжнародний маркетинг, 

підприємство має підготувати для кожного закордонного ринку різну 

стратегію входу і діяльності, в якій буде міститися відповідна структура 

[84, с. 30]. Досліджуючи проблему доцільності виходу промислових 

підприємств на зарубіжний ринок, О.І. Чайкова та Я.В. Запорізька 

пропонують показники оцінки доцільності та їх критерії, до яких автори 

відносять такі: загальний податковий тиск, вартість сировини, необхідна 

заробітна плата робітників, собівартість кінцевої продукції, бар'єри 

входження на ринок, конкуренція серед постачальників, динаміка росту 

ринку та ставлення населення до компанії [145, c. 167]. Аналіз можливостей 

розрахунку цих показників свідчить, що їх кількісний вимір є дуже складним 

і подекуди неможливим. Водночас автори також обмежуються застосуванням 

«умовних коефіцієнтів», розташовуючи їх «у порядку від найбільш значимих 
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до найменш значущих», не обґрунтовуючи вибір самих вагомих показників 

[145, c. 166]. Тому такий підхід авторів є не тільки спрощеним, але й 

суб’єктивним.  

Розглядаючи шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки, 

Т.В. Харчук доводить, що вирішення проблеми виходу компаній на 

міжнародний ринок передбачає, як правило, з'ясування двох основних 

питань: мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки і чинників, які 

визначають вибір форми виходу підприємств на зовнішні ринки [142, c. 13]. 

Стратегія підприємства має за мету насамперед попередити несприятливий 

вплив зовнішніх чинників. Визначаючи бажані і можливі цілі своєї діяльності 

на зарубіжному ринку, підприємство може зменшити можливість 

непередбаченої дії основних чинників впливу. Особливо важливою є 

розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки у разі збільшення 

кількості ринків, де воно здійснює свою комерційну діяльність. В якості 

факторів впливу стосовно їх дії щодо прийняття підприємством рішення про 

вихід на зарубіжний ринок пропонується розглядати три групи факторів:  

− передумови виходу на зарубіжний ринок, які передбачають 

відповідність втілення ряду значущих характеристик щодо освоєння 

зарубіжного ринку вимогам і можливостям підприємства; 

− мотиви виходу на зарубіжний ринок, в якості яких розглядаються 

стимули внутрішнього середовища підприємства і ринків, на яких 

підприємство веде свою комерційну діяльність та які спонукають його до 

освоєння зарубіжного ринку; 

− бар'єри виходу на зарубіжний ринок, до яких належить певний 

перелік значущих характеристик внутрішнього ринку і передбачуваного до 

освоєння зарубіжного ринку, що перешкоджають виходу підприємства на 

зарубіжний ринок та ефективної діяльності на ньому. 

З метою дослідження впливу кожної групи факторів та розробки 

відповідних управлінських рішень доцільною є структуризація факторів за 

критерієм місця виникнення: внутрішньофірмові, фактори внутрішнього 
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ринку та фактори зарубіжного ринку (табл.1.4). 

 

Таблиця 1.4 

Фактори, що впливають на прийняття підприємством рішення про вихід на 

зарубіжний ринок (складено автором на основі [24]) 

Групи 

факторів 
Фактори Склад і вплив факторів 

1 2 3 

Передумови 

Фактори 

зарубіжного 

ринку 

Економічні Дешева робоча сила; збільшення 

передбачуваного ринку; сприятливе 

співвідношення курсів валют зарубіжного 

ринку 

Політико-правові Пільгова система оподаткування; стабільна 

політична ситуація в країні; сприятливе 

законодавство країни, на ринок якої виходить 

підприємство 

Географічні і кліматичні Наявність природних ресурсів в країні, 

передбачуваній до освоєння; вигідне місце 

розташування 

Соціальні Схожість культури країн; висока щільність 

населення 

Інфраструктурні Розвиненість виробничої інфраструктури 

Фактори 

внутрішнього 

ринку 

Економічні Зниження платоспроможності споживачів 

внутрішнього ринку; зниження 

конкурентоспроможності на внутрішньому 

ринку; сприятливе співвідношення курсів 

валют для проведення експортних операцій 

Політичні Податково-бюджетна політика держави, що 

спрямована на заохочення експорту продукції; 

несприятлива політична ситуація в країні 

Екологічні Посилення вимог щодо екологічності 

продукції та технології виробництва 

Географічні і кліматичні Відсутність родовищ природних ресурсів; 

сезонність роботи підприємства внаслідок 

кліматичних умов 

Внутрішньо

фірмові 

фактори 

Низька завантаженість 

виробничих потужностей 

підприємства 

Вихід на зарубіжний ринок для забезпечення 

максимально можливої завантаженості 

виробничих потужностей підприємства 

Бажання керівництва 

підприємства реалізувати 

власні знання і навички, 

бажання поширити бізнес 

за межі внутрішнього ринку 

Професійні навички; досвід ведення 

міжнародного бізнесу; усвідомлення 

необхідності діяльності на зарубіжних ринках 

Престижність ведення 

міжнародного бізнесу 

Імідж підприємства як надійного партнера з 

прогресивними методами діяльності 

Прагнення продовжити 

життєвий цикл товару 

Максимальне використання конкурентних 

переваг продукції  
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Продовження табл. 1.4 
1 2 3 

 Володіння технічним ноу-

хау виробництва продукції 

Прагнення підприємства до отримання 

додаткового прибутку 

Наявність вільних 

фінансових ресурсів для 

інвестування 

Можливість інвестувати в експорт продукції 

власні або позикові фінансові ресурси 

Бар'єри 

Фактори 

зарубіжного 

ринку 

Економічні Низька платоспроможність споживачів в 

країні, передбачуваній до освоєння; висока 

конкуренція в цій країні; невигідне 

співвідношення курсів національної валюти і 

валюти країни, передбачуваної до виходу 

Політико-правові Несприятлива політична ситуація в країні; 

високі вимоги антимонопольного 

законодавства; державна підтримка 

вітчизняного виробника в країні 

Культурні Кардинальні відмінності в культурі країни, 

передбачуваної до освоєння, і України; не 

сприйняття населенням країни імпортної 

продукції 

Екологічні Вимоги з боку екології до продукції, 

передбачуваної до ввезення в цю країну, і до 

технології її виробництва 

Інфраструктурні Слабо розвинена виробнича і збутова 

інфраструктура 

Фактори 

внутрішнього 

ринку 

Економічні Негативний вплив курсів валют на проведення 

експортних операцій 

Адміністративні Обмежує експортної діяльності та експорту 

продукції  

Інфраструктурні Нерозвинута система постачання продукції 

Внутрішньо

фірмові 

фактори 

Обмежені фінансові 

можливості 

Неможливість виходу на зарубіжний ринок 

через відсутність власних коштів; труднощі 

отримання позикових фінансових ресурсів 

Обмежені трудові і 

організаційні можливості 

Відсутність висококваліфікованих кадрів, 

фахівців з міжнародного маркетингу і 

міжнародних ринків 

Суб'єктивне небажання 

керівництва підприємства 

освоювати зарубіжний 

ринок 

Наявність високих ризиків при виході на 

зарубіжні ринки  

Опір персоналу виходу 

підприємства на 

зарубіжний ринок 

Негативне сприйняття персоналом 

підприємства виходу на зарубіжні ринки 

 

Сформована класифікація факторів, що впливають на прийняття 

підприємством рішення про вихід на зарубіжний ринок за місцем виникнення 

та за характером впливу факторів, з одного боку, дає уявлення про 
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різноманіття самих факторів і напрямів їх впливу на управлінське рішення, 

що приймається на підприємстві. З іншого боку, класифікація показує 

можливості структуризації безлічі факторів на основі істотних 

характеристик, властивих цим факторам. 

Основою маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності є 

рішення підприємства щодо виходу на зарубіжний ринок, а саме: 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, збільшувати її обсяги або 

залишати ринок та за яких причин та обставин. У разі прийняття позитивного 

рішення про вихід на зарубіжний ринок необхідним є вирішення комплексу 

питань, які мають визначити доцільність такої діяльності [97]: 

− обрання зарубіжного ринку виходу; 

− визначення часу виходу на зарубіжний ринок; 

− обґрунтування способів виходу та стратегій; 

− обґрунтування товарної, цінової, збутової політики і політики 

просування товару; 

− організація відповідних структурних підрозділів або створення 

посад на підприємстві, які мають бути відповідними за процедурні питання 

зовнішньоекономічної діяльності [91].  

Досліджуючи питання виходу підприємств на зарубіжні ринки, 

Р.Б. Ноздрєва пропонує віддавати перевагу більш місткому ринку з 

можливостями глибокої сегментації, з чітко обкресленими межами, кількісно 

вимірному, з найбільшим потенційним попитом, найбільш доступним, з 

відкритою інформацією, як правило, схожому з раніше освоєними ринкам, 

що чутливо реагує на ринкові заходи підприємства і його конкурентну 

позицію на ринку [97, с. 14]. 

Після вибору зарубіжного ринку, умови якого найадекватніше 

відповідають цілям та потенціалу підприємства, його конкурентним 

перевагам, виникає питання про обґрунтування стратегії виходу на цей 

ринок. Стратегії виходу на обраний зарубіжний цільовий ринок можуть 

включати різні варіанти, пов'язані зі способом виходу на ринок певної країни 
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та з вибором каналу збуту. На кожному етапі інтернаціоналізації 

підприємства використовують різні комбінації дій, кожна з яких пов'язана з 

певними витратами, ризиком і ефектом. Так, І. Ансофф вважає, що 

маркетингову стратегію планують на декількох рівнях: корпоративному, 

рівні бізнес-одиниці, функціональному і оперативному [23], причому на 

кожному з цих рівнів приймаються різні стратегічні рішення. На 

корпоративному рівні розглядаються стратегічні маркетингові питання, що 

впливають на перспективи розвитку бізнесу в цілому, визначається спосіб 

взаємодії з ринком і узгодження потенціалу підприємства з його цілями, а 

також виявляються способи найкращого використання ресурсів підприємства 

для задоволення потреб ринку. Стратегії на рівні бізнес-одиниці дещо 

повторюють корпоративну стратегію, але їх розробляють окремо для кожної 

сфери діяльності компанії. Маркетингові стратегії функціонального рівня 

дозволяють компанії визначити цільові ринки і створити адекватні їх 

характеристикам комплекси маркетингу, а оперативні стратегії – досягти 

своїх цілей на обраних ринках за допомогою ефекту синергії.  

На думку Т.М. Циганкової, підприємства планують маркетингову 

стратегію на трьох рівнях: корпоративному, функціональному і 

інструментальному, причому на кожному з цих рівнів розробляють різні 

групи стратегій [143]. На корпоративному рівні відбувається формування 

загальної стратегії підприємства, яку воно обирає для визначення подальшої 

поведінки на ринку. Стратегії на корпоративному рівні пов’язані з роботою 

усіх підрозділів підприємства. Функціональний рівень дозволяє підприємству 

вибрати цільові ринки і розробити для них спеціальний комплекс 

маркетингових заходів. Стратегії інструментального рівня дозволяють 

підприємству обрати необхідні інструменти досягнення цілей, в якості яких 

виступають способи кращого використання окремих складових в комплексі 

маркетингу для підвищення ефективності маркетингових зусиль на 

цільовому ринку [143]. Наявність різних за своєю функціональною 

спрямованістю та рівнем формування маркетингових стратегій підприємства 
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обумовлює необхідність їх систематизації за рівнями ухвалення 

управлінських рішень, табл. 1.5. 

Стратегія виходу підприємства на зарубіжний ринок належить до 

корпоративного рівня розробки маркетингової стратегії, оскільки вона 

визначає шляхи кращого використання ресурсів підприємства, а також спосіб 

узгодження потенціалу підприємства з його цілями. У міжнародній практиці 

прийнято розглядати декілька основних стратегій виходу компанії на 

зовнішні ринки: прямий і непрямий експорт, спільна підприємницька 

діяльність, пряме інвестування. Різні стратегії проникнення підприємства на 

ринок передбачають різні рівні контролю, ризику, доходності і гнучкості. 

Згідно такого підходу стратегії будуть відрізнятися залежно від того, чи 

експортує підприємство продукцію, виготовлену на внутрішньому ринку, або 

створює виробничі потужності на зарубіжному ринку [81, с. 444-446]. 

Маркетингова стратегія за умов прямого експорту передбачає 

присутність підприємства на зарубіжному ринку через організацію власних 

торгівельних представництв, використання дилерів, створення філій. Умови 

непрямого експорту не передбачають присутності підприємства на 

зарубіжному ринку, а експортна діяльність здійснюється через вітчизняних, 

або іноземних посередників. Спільна підприємницька діяльність є більш 

складною формою маркетингової стратегії, оскільки потребує підписання 

ліцензійних угод, організацію спільного підприємства, співпрацю на умовах 

франчайзингу, що обумовлює виникнення більших ризиків у порівнянні з 

прямим експортом. Найбільш складною та ризиковою з точки зору кінцевого 

результату є пряме інвестування, що може передбачати створення 

виробничих потужностей на зарубіжному ринку шляхом створення нових, 

придбання або оренди існуючих виробничих потужностей [43].  

Аналіз поведінки підприємств на зарубіжному ринку свідчить, що 

вихід на міжнародний рівень є процесом, який складається, як правило, з 

певної кількості етапів.  
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Таблиця 1.5 

Система маркетингових стратегій підприємства (складено автором на основі [125, 144]) 

 

КОРПОРАТИВНИЙ РІВЕНЬ  

Корпоративні стратегії маркетингу визначають 

спосіб взаємодії з ринком і узгодження потенціалу 

підприємства з його вимогами, визначають шляхи 

ефективного використання ресурсів підприємства для 

задоволення потреб ринку. Пов'язані зі збільшенням 

обсягів продажів, заходами щодо відповідності 

вимогам ринку, створенням нових сфер діяльності 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ  

Функціональні стратегії маркетингу є 

основними маркетинговими стратегіями, що 

дозволяють підприємству вибрати цільові 

ринки і розробляти спеціальний комплекс 

маркетингових заходів 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Інструментальні стратегії маркетингу 

дозволяють підприємству вибрати способи 

найкращого використання окремих складових 

маркетингу для підвищення ефективності 

маркетингових заходів на цільовому ринку 

Портфельна 

стратегії 
Стратегія 
зростання 

Конкурентна 

стратегії 
Стратегія 

сегментації 

Стратегія 

позиціонува

ння 

Стратегії 

комплексу 

маркетингу 

Товарна 

стратегія 
Цінова 

стратегія 
Стратегія 

розподілу 
Стратегія 

просування 

Дозволяє 

ефективно 

вирішувати 

питання управління 

різними сферами 

діяльності 

підприємства з 

точки зору їх місця 

і ролі в задоволенні 

потреб ринку і 

здійснення 

капіталовкладень у 

кожну зі сфер 

Передбачає 
можливість 
визначати напрям, 
в якому має 
розвиватися 
підприємство для 
задоволення вимог 
ринку, оцінки 
достатності 
власних ресурсів 
для розвитку, 
необхідності 
диверсифікації 
діяльності, у тому 
числі експортної 

Визначає напрями 

забезпечення 

конкурентних 

переваг 

підприємства з 

точки зору 

залучення 

потенційних 

споживачів та 

вибору політики 

ставлення до 

конкурентів 

Дозволяє 

підприємству 

вибрати частку 

ринку, 

сегментовану 

за певними 

ознаками 

Надає 

можливість 

кращого 

позиціонуван

ня продукції у 

порівнянні із 

конкурентами  

на обраному 

сегменті 

ринку 

відносно їх 

продукції для 

залучення 

потенційних 

споживачів 

Формують 
комплекс 
маркетингу, 
який забезпечує 
підприємству 
зростання 
продажів, 
досягнення 
певної частки 
ринку, 
формування 
позитивного 
ставлення 
споживачів до 
продукції на 
обраному 
сегменті 

Забезпечує 

відповідність 

асортименту і 

якості 

продукції 

підприємства 

тієї 

корисності, 

яку очікують 

потенційні 

споживачі на 

цільовому 

ринку 

Дозволяє 

донести 

інформацію 

про цінову 

політику та 

рівень ціни 

на 

продукцію 

до 

споживачів 

Дає 

можливість 

забезпечити 

для 

споживачів 

доступність 

товарів у 

«потрібний 

час  і в 

необхідно-

му місці" 

Доносить до 

споживачів 

інформацію 

про корисні 

властивості 

елементів 

комплексу 

маркетингу 

 

     3
9
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Так, на зарубіжному ринку підприємство розпочинає свою діяльність 

зазвичай з непрямого експорту, далі еволюціонує у напрямі прямого 

експорту і, нарешті - у напрямі виробництва за кордоном [1, с. 83]. Кожен 

наступний стратегічний крок на зарубіжному ринку вимагає прийняття на 

себе більшого обсягу зобов'язань і більшого ризику, але сприяє одержанню 

більш високого прибутку. В якості класифікаційних ознак виокремлення 

стратегій виходу підприємства на зарубіжні ринки можуть розглядатися 

наступні: форма руху капіталу; рівень витрат, пов'язаних з виходом на 

зарубіжний ринок; міра привабливості інвестування. 

Матричне представлення вибору стратегій виходу на зовнішній ринок, 

виходячи з обліку витрат і привабливості для інвестування, дозволяє обрати 

одну з дев’яти стратегій, рис.1.5.  
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Рис. 1.5 – Матриця вибору стратегії виходу на зарубіжні ринки в залежності 

від привабливості для інвестування [24, с. 219] 

 

Одним із недоліків такої систематизації стратегій є умовне ранжування 

рівня привабливості та витрат без будь-яких критеріїв. Вибір найбільш 

сприйнятливої стратегії вимагає певних обґрунтувань. Так, Голубков Є.П. 

пропонує більше конкретизувати базисні стратегії проникнення на 

міжнародний ринок [39, с. 31; 40] за допомогою матриці «ціна на товар - 

витрати на просування» (рис. 1.6). Такий підхід передбачає дві стратегії 

отримання прибутку та дві стратегії проникнення на ринок в залежності від 
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витрат на просування та ціни товару. Однак, автори не передбачають 

використання кількісних критеріїв, пропонуючи тільки перелік умов 

застосування тієї чи іншої стратегії. 

 
 

 Витрати на просування 

  Високі Низькі 

Ц
ін

а
 т

о
ва

р
у 

В
и
со

к
а

 

Стратегія швидкого отримання 

прибутку (інтенсивна стратегія) 

Стратегія повільного 

отримання прибутку 

умови застосування : 
− більшість покупців не інформована про 

товар; 
− значні зусилля на інформування покупців 

і створення позитивного ставлення до 

товару;  
− покупці, які інформовані про товар, 

згодні платити високу ціну 

умови застосування: 
− місткість ринку є незначною;  

− товар відомий більшості 

покупців;  

− покупці готові платити високу 

ціну; 

− конкуренція незначна 

Н
и
зь

к
а

 

Стратегія швидкого (широкого) 

проникнення 

Стратегія повільного 

проникнення 

умови застосування: 
− велика місткість ринку;  
− покупці погано інформовані про товар;  
− для більшості покупців висока ціна не 

прийнятна; 
− висока конкуренція;  
− зростання масштабів виробництва 

зменшує вартість одиниці продукції 

умови застосування: 
− велика місткість ринку;  
− добра обізнаність про товар; 
− відмова споживачів від товару 

конкурентів;  
− конкуренція на ринку є 

невисокою 

 
Рис. 1.6 – Матриця вибору стратегії виходу на зарубіжний ринок у залежності 

від ціни товару та витрат на просування (побудовано автором за [76]) 

 

В якості інструментарію вибору промисловим підприємством 

стратегічної альтернативи Співаковська Т.В. пропонує матрицю для виходу 

на ринок конкретної країни, рис. 1.7. В основу побудови матриці покладено 

дві групи факторів. Перша група включає 14 факторів, які характеризують 

рівень привабливості зарубіжного ринку (інвестиційний клімат, митні 

бар'єри, доступність необхідної сировини та інші). Друга група включає 10 

факторів, які характеризують можливості підприємства (фінансові ресурси, 

розмір підприємства, досвід діяльності на міжнародному ринку). Кожному 

фактору за допомогою експертних оцінок присвоюється ваговий коефіцієнт, 

що характеризує ступінь його впливу на вибір стратегії, а також оцінююється 

наявність цього фактора у підприємства з точки зору конкретного ринку 
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[130, с. 12]. Розглянута матриця є універсальним інструментом вибору 

стратегії виходу, проте фактори, на основі аналізу яких вона побудована, не 

враховують специфічних особливостей певних галузей промисловості. Тому 

в ряді випадків даний інструмент вимагає доопрацювання та адаптації. 
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Виробниче або збутове 

спільне підприємство 

Пряме інвестування 

(купівля локального 

підприємства) 

Пряме інвестування 

(будівництво власного 

заводу) 

С
ер

ед
н
я
 

Прямий експорт(торгове 

представництво або прямі 

поставки) 

Виробництво / складання 

за контрактом 

Пряме інвестування 

(оренда виробничих 

потужностей) 

Н
и

зь
к
а

 

Непрямий експорт 

Прямий 

експорт(незалежні 

посередники в країні 

покупця) 

Ліцензування 

  Низькі Середні Високі 

 Можливості підприємства 

Рис. 1.7 – Матриця вибору стратегії виходу на зарубіжний ринок у 

залежності від привабливості країни та можливостей підприємства 

[130, с. 13] 

 

З огляду на наведені підходи та систематизації стратегій виходу на 

зарубіжні ринки пропонується система критеріїв, використання яких 

дозволить обрати найбільш доцільну стратегію в залежності від умов 

функціонування та цілей підприємства. В якості критеріїв пропонуються 

наступні: 

 стратегічна мета виходу на зарубіжний ринок; 

 швидкість виходу на зарубіжний ринок; 

 розподіл стадій бізнес-циклу підприємства за кордоном; 

 рівень капіталовкладень; 

 прямі інвестиції; 

 розподіл рівня менеджменту та контролю за кордоном; 

 рівень ризиків; 
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 залученість до ринків; 

 правові підстави для здійснення діяльності за кордоном; 

 статус суб'єкта, що виходить на зарубіжний ринок. 

Стратегічна мета виходу на зарубіжний ринок. Довгостроковою метою 

функціонування будь-якого підприємства є зростання його вартості. Для 

цього воно прагне максимізувати свій прибуток, здійснюючи ефективну 

діяльність і нарощуючи свої конкурентні переваги, а також стимулюючи 

зростання вартості своїх акцій, що властиво компаніям-резидентам країн з 

розвиненим фондовим ринком. Виходячи на зарубіжні ринки, підприємства 

мають за стратегічну мету забезпечення доступу до ресурсів, ринків збуту, 

різноманітних преференцій і сприятливих умов господарювання, 

економічних ефектів розвитку (ефект синергії, ефект масштабу, економічний 

ефект від аутсорсингу). 

Швидкість виходу на зарубіжний ринок. Час від ухвалення рішення 

про вихід на зарубіжний ринок до моменту виникнення тієї або іншої 

інституціональної форми присутності є різним і залежить від обраної 

стратегії виходу. Якщо при непрямому експорті вийти на зарубіжний ринок 

можливо впродовж місяця або навіть швидше, то при стратегіях прямого 

експорту або при прямому інвестуванні в деяких країнах вихід може 

складати до одного року. Критерій швидкості виходу на ринок може бути 

одним із ключових при виборі стратегії в разі, якщо загострюється 

конкурентна боротьба за нові ринки і втрата часу може привести до втрати 

значної частки нового ринку. 

Розподіл стадій бізнес-циклу підприємства за кордоном. Підприємство 

може розподілити свій бізнес-цикл між країнами. Зазвичай підприємства 

обмежуються стадією розподілу або ж налагоджують за кордоном діяльність 

на стадії виробництва і розробки, що передбачає різні поєднання 

менеджменту та інвестування при різних рівнях кооперації із зарубіжними 

суб'єктами господарювання. 

Рівень капіталовкладень. При виборі інституціональної форми 
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присутності на зарубіжному ринку слід враховувати, що це рішення часто є 

довгостроковим і може бути пов'язано зі значними капіталовкладеннями як в 

країні, так і за кордоном. 

Прямі інвестиції. Аналізуючи форму капіталовкладень, передусім 

важливо враховувати, при яких стратегіях виходу на зарубіжні ринки є 

необхідність здійснювати прямі інвестиції і при яких стратегіях така 

необхідність відсутня. 

Розподіл рівня менеджменту та контролю за кордоном. Для вибору 

стратегії виходу на зарубіжний ринок підприємству необхідно враховувати 

не лише рівень необхідних капіталовкладень в країні та за її межами, але й 

рівень менеджменту: оперативного або стратегічного. На думку німецьких 

економістів [162, с. 70], розподіл капіталовкладень і менеджменту в країні та 

за її межами при різних стратегіях відбувається відповідно до моделі 

послідовного нарощування рівня менеджменту та капіталовкладень 

(рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 – Співвідношення різних стратегій підприємства  

залежно від рівня капіталовкладень і менеджменту в країнах 
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Рівень капіталовкладень і менеджменту за кордоном 
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Рівень ризиків. Під час виходу на зарубіжні ринки підприємства 

стикаються з численними видами ризиків. Тому у рамках цього критерію 

оцінюватиметься рівень ризиків, при визначенні якого враховуються тільки 

основні комерційні, фінансові, валютні, інвестиційні і виробничі ризики. 

Залученість до ринків. Ступінь залученості до ринків, на думку 

Р. Хельма, залежить від двох факторів: обсягу фінансових та управлінських 

ресурсів, необхідних для виходу на конкретний ринок, і можливості 

беззбиткової реалокації цих ресурсів на інший ринок, що за змістом може 

бути порівняно з витратами перемикання [170, с. 50]. Автор пропонує 

спеціальну таблицю [170, с. 51] як інструмент визначення ступіні залученості 

підприємства до ринка, табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Ступінь залученості підприємства при різних стратегіях виходу на 

зарубіжні ринки 

Стратегії 

Обсяг ресурсів, 

потрібних для 

виходу на 

зарубіжний ринок 

Можливість 

беззбиткової 

реалокації ресурсів 

на інший ринок 

Ступінь  

залученості до 

ринку 

Непрямий експорт не передбачається не передбачається практично відсутня 

Прямий експорт невеликий висока / середня низька 

Кооперація середній середній середня 

Спільне підприємство середній низька висока 

Філія, дочірнє 

підприємство 
значний дуже низька дуже висока 

 

Правові підстави для здійснення діяльності за кордоном. Обрана 

стратегія виходу на зарубіжний ринок може обумовити подальшу побудову і 

процес розвитку підприємства з урахуванням правових підстав, необхідних 

для здійснення діяльності. Підприємство може виходити на зарубіжні ринки і 

здійснювати свою діяльність у рамках наступних форм: стосунки власності, 

які зафіксовані в статуті або в засновницькому договорі і засновані на участі 

в статутному фонді; договір купівлі-продажу або постачання; договір на 

надання послуг; договір підряду; ліцензійний договір; договір 

франчайзингу [167]. 
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Статус суб'єкта, що виходить на зарубіжний ринок. Залежно від 

обраної стратегії підприємство-суб'єкт, що виходить на зарубіжний ринок, 

може бути імпортером, партнером за договором і/або інвестором. 

Запропонована система критеріїв вибору найбільш доцільної стратегії 

виходу на зарубіжний ринок в залежності від умов функціонування та цілей 

підприємства є основною, але не обмежується набором характеристик, 

відповідно до яких можна проводити систематизацію. Наведена 

систематизація маркетингових стратегій виходу на зарубіжний ринок за 

вибраними критеріями (табл. 1.7) дозволяє здійснити їх загальну порівняльну 

характеристику, яка буде корисна підприємствам при виборі первинної або 

альтернативної стратегії виходу на зарубіжні ринки. 

Непрямий експорт не передбачає прямого контакту виробника-

експортера із зарубіжним покупцем. Усі функції по розподілу виготовленого 

продукту перекладаються на посередника-резидента, який має власні схеми 

розподілу, відпрацьовані канали збуту і налагоджені відповідні бізнес-

процеси за кордоном. При цьому посередник на підставі договорів бере на 

себе зобов'язання по розподілу продукту і несе відповідні ризики. 

Підприємства-експортери зазвичай не вкладають кошти у розвиток власної 

збутової мережі та не здійснюють функції управління процесами збуту в 

інших країнах. У підприємства майже відсутня потреба у ресурсах для 

виходу на зарубіжний ринок і рівень залученості до зарубіжного ринку є 

незначним. Як правило, за таких умов підприємство-експортер вимушено 

продавати свій продукт посередникові за ціною, яка є значно нижчою за ціну 

на конкретному зарубіжному ринку. При цьому експортер втрачає різницю 

між потенційною і реальною виручкою. Водночас при порівняно невеликих 

об'ємах експорту вказані недоліки перекриваються перевагами. Проте, при 

прийнятті підприємством рішення про довгострокову присутність на 

зарубіжному ринку і значних об'ємах експорту необхідним є розширення 

контактів та збільшення рівня залученості до ринку [180]. 
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Таблиця 1.7 

Систематизація маркетингових стратегій виходу підприємств на зарубіжний ринок за вибраними критеріями  

Критерії вибору 
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Стратегії виходу 

непрямий експорт прямий експорт кооперація інтеграція 
п

р
ед

ст
ав

н
и

ц
тв

а 

за
р

у
б

іж
н

и
х

 к
о

м
п

ан
ій

 

н
а 

в
н

у
тр

іш
н

ь
о

м
у

 

р
и

н
к
у

 

зо
в
н

іш
н

ь
о

то
р

го
в
ел

ь
н

і 
п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а 

н
а 

в
н

у
тр

іш
н

ь
о

м
у

 р
и

н
к
у

 

ек
сп

о
р

тн
і 

аг
ен

ти
 /

 

к
о

м
іс

іо
н

ер
и

 

за
к
о

р
д

о
н

н
і 

зб
у

то
в
і 

та
 

аг
ен

тс
ь
к
і 

о
р

га
н

із
ац

ії
 

н
а 

за
р

у
б

іж
н

о
м

у
 

р
и

н
к
у

 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
 с

тв
о

р
ен

і 

зб
у

то
в
і 

о
р

га
н

із
ац

ії
 н

а 

за
р

у
б

іж
н

о
м

у
 р

и
н

к
у

 

л
іц

е
н

зі
й

н
і 

у
го

д
и

 /
 

ф
р

ан
ч

ай
зи

н
г 

п
ід

р
я
д

н
е 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

 /
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 з

а 

к
о

н
тр

ак
то

м
 

зб
у

то
в
і 

у
го

д
и

 і
 

о
б

'є
д

н
ан

н
я
 

сп
іл

ь
н

е 
п

ід
п

р
и

єм
ст

в
о

 

(в
и

р
о

б
н

и
ч

е)
 

ф
іл

ія
 /

 

п
р

ед
ст

ав
н

и
ц

тв
о

 

д
о

ч
ір

н
є 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
о

 

Стратегічна мета 
− Доступ до ринків збуту  

− Економічні ефекти розвитку 
− Доступ до ринків збуту                                                  − Доступ до ресурсів 
− Економічні ефекти розвитку                                         − Доступ до преференцій 

Швидкість виходу Висока Середня Висока Низька Середня Низька 

Стадія бізнес-циклу за 

кордоном 
Стадія розподілу Стадія виробництва і розподілу 

Стадія 

розподілу 

Стадія виробництва з/без розробки 

стадії розподілу 

Рівень капіталовкладень 

за кордоном 
Низький 

Залежить від 

ступеня 

участі 

Від низького до середнього 
Залежить від ступеня участі: від 

середнього до дуже високого 

Прямі інвестиції Відсутні Присутні Відсутні Присутні 

Рівень менеджменту / 

контролю за кордоном 
Відсутній Низький Середній Високий 

Рівень ризиків Низький Середній Високий Середній Низький Від середнього до дуже високого 

Залученість до ринку Практично відсутня Низька Середня Висока Дуже висока 

Правові підстави 
Договір купівлі-продажу, 

поставки і т. п. 

Право 

власності 

Ліцензійний 

договір / франшиза 

Договір 

підряду на 

надання 

послуг 

Часто 

неформальні 

угоди, 

партнерства 

Право власності 

Статус суб'єкта за 

кордоном 
Відсутній Імпортер 

Імпортер та 

інвестор 
Партнер за договором Імпортер 

Виробник 

та інвестор 

Імпортер 

та інвестор 

Виробник 

та інвестор 

 

4
7
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При прямому експорті підприємство-експортер не потребує послуг 

посередників-резидентів внутрішнього ринку, щоб забезпечити собі доступ 

на зарубіжний ринок. Підприємство-експортер співпрацює безпосередньо з 

нерезидентами, які можуть бути як кінцевими споживачами, так і 

посередниками, збутовими і агентськими організаціями на зарубіжному 

ринку і переносить значну частину своєї стадії розподілу в іншу країну. 

Стратегія прямого експорту вимагає великих капіталовкладень, але надає 

більше можливостей в управлінні, контролі, реагуванні на зміну ринкової 

кон’юнктури. Важливою відмінністю прямого експорту від непрямого є 

розподіл стратегій прямого експорту на стратегії, що потребують та не 

потребують прямих інвестицій. В такий спосіб зростає рівень ринкової 

залученості, і контакт підприємства з ринком стає тіснішим. Разом з цим, у 

порівнянні з непрямим експортом для деяких стратегій прямого експорту 

зменшується швидкість виходу на зарубіжний ринок, збільшується рівень 

ризиків і ускладнюється реаллокація ресурсів на інший ринок. Проте 

можливості самостійно вибирати покупців, продавати свій продукт за більш 

високими цінами, отримувати більший ефект від масштабу і нарощувати свій 

досвід експортних операцій є дуже привабливими для підприємства-

експортера. Ефективно організувавши свої бізнес-процеси на стадії розподілу 

за кордоном, експортер може налагодити канали збуту значних об'ємів своїй 

продукції і сформувати базу для довгострокової присутності на зарубіжному 

ринку. 

Кооперація передбачає спільну співпрацю підприємства з обраними 

партнерами на зарубіжному ринку на основі договору або довгострокових 

домовленостей на етапі виробництва або розподілу. Зазвичай кожна стратегія 

кооперація є унікальною тому, що вона спрямована на ринок конкретної 

країни та покликана обійти тарифні і нетарифні бар'єри виходу на 

зарубіжний ринок, які є перешкодою для експортерів, а також сприяти 

створенню конкурентних переваг підприємства. За умов кооперації 

підприємства мають певні переваги, які полягають у зростанні швидкості 
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виходу на ринок зарубіжної країни у порівнянні із стратегією інтеграції. 

Інтеграція припускає здійснення прямих інвестицій і діяльності на 

зарубіжному ринку на основі права власності. Стратегії інтеграції є 

ризиковими з точки зору капіталовкладень. Проте певними перевагами для 

підприємства є можливість мати високий рівень залученості до ринків збуту, 

ресурсів і преференцій на зарубіжному ринку, а також увесь спектр 

економічних ефектів розвитку, однією з яких є можливість перенесення 

практично усіх стадій бізнес-циклу до зарубіжної країни. Високий рівень 

якості менеджменту та контролю дає можливість підприємству ефективно 

організувати бізнес-процеси і досягати обраної стратегічної мети. Суттєвими 

перевагами для підприємства є також можливість отримати певну «свободу» 

та мобільність щодо реалізації власних локальних стратегій, у тому числі 

стратегій маркетингу та ціноутворення, а також можливість оперативного 

реагування на зміну умов ринкової ситуації. Досвід застосування різних 

стратегій на міжнародному ринку підтверджує, що стратегії інтеграції в 

основному доцільні для середніх та великих промислових підприємств, 

обсяги виробництва яких дозволяють досягти бажаних цілей та економічного 

ефекту. 

Визначальним чинником формування маркетингової стратегії 

підприємства є обґрунтування та вибір відповідних маркетингових 

інструментів в процесі виходу підприємств на зарубіжні ринки із 

врахуванням специфічних характеристик продукції промислового 

призначення, особливостей процесу її виробництва, обміну і споживання, а 

також поведінки її споживачів. З іншого боку, науково обґрунтована 

маркетингова стратегія має стати ефективним інструментом посилення 

ринкових позицій промислових підприємств на зарубіжних товарних ринках, 

що в умовах негативного впливу факторів ринкового середовища та 

відсутності значних ресурсів здатне забезпечити конкурентні позиції 

підприємств та зорієнтувати їх на активне використання ринкових 

можливостей та розвиток перспективних напрямів діяльності.  
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1.3 Використання маркетингових інструментів у процесі виходу 

підприємств на зарубіжні ринки 

 

Інтернаціоналізація економіки пройшла у своєму розвитку ряд етапів. 

Спочатку вона являла собою міжнародне економічне співробітництво, якому 

властиві розвиток стійких господарських зв'язків між країнами і вихід 

відтворювального процесу за рамки національних меж. Наступною ланкою в 

ланцюзі еволюції міжнародних економічних відносин стала міжнародна 

інтеграція. Вона виникла в результаті поглиблення міжнародного поділу 

праці, інтенсифікації міжнародних потоків капіталу і виходу на глобальний 

рівень сфери науково-технічного прогресу, які відбувалися на тлі зростаючої 

відкритості національних економік і спрощення умов міжнародної торгівлі. У 

результаті розвитку інтеграційних процесів відбувалося зближення 

національних економік, їх поступове перетворення в єдиний виробничо-

економічний механізм. Вищим ступенем економічної інтеграції в сучасних 

умовах можна вважати формування глобальної економічної системи. 

Чітке розуміння маркетингової наукової концепції неможливе без 

вирішення проблеми побудови термінологічної парадигми глобалізації. Так, 

термін «зовнішньоекономічна діяльність» почав широко використовуватися з 

початку 80-х років XX століття. У попередні роки процес міжнародного 

обміну продукцією та послугами мав назву «зовнішня торгівля», яка 

передбачала «купівлю товарів, що знаходяться за кордоном, тобто сукупність 

товарних операцій з імпорту та експорту» [123, с. 100]. 

У процесі опанування міжнародних ринків визначальною умовою для 

підприємства стає наявність необхідної інформації та знань, які можна 

отримати в ході маркетингових досліджень. Тому підприємство має не тільки 

встановити доцільність освоєння того чи іншого зарубіжного ринку, але й 

об’єктивно оцінити, чи володіє воно достатніми для цього можливостями. 

Необхідно також встановити, який тип зовнішнього ринку найбільшою 

мірою відповідає потенціалу підприємства і є привабливим з точки зору 
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виходу на нього. Для цього необхідно ретельно проаналізувати весь 

комплекс факторів, що впливають як на вибір самого зарубіжного ринку, так 

і на вибір стратегії виходу і розвитку підприємства на цьому ринку. 

Аналіз процесів, які здійснює підприємство з метою виходу на 

зовнішні ринки [97], факторів, які впливають на різних етапах 

функціонування підприємства та проміжних цілей дозволяє сформувати 

послідовність етапів планування процесу виходу підприємства на зарубіжний 

ринок (рис.1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 – Етапи процесу виходу підприємства на міжнародний ринок  

Аналітичний  

етап 

Проектувальний 

етап 

Етап 

реалізації 

I 

II 

 

I 

1. Аналіз цілей та мотивів, які 

спонукають підприємство 

виходити на зарубіжні ринки 

2. Аналіз факторів ринкового 

середовища (національного та 

міжнародного) 

3. Bнутрішньофірмовий 

аналіз маркетингового 

потенціалу підприємства 

4. Формулювання цілей 

міжнародної маркетингової 

діяльності 

5. Визначення найбільш 

привабливого зовнішнього 

ринку 

6. Розробка міжнародної 

маркетингової стратегії 

підприємства 

7. Реалізація розробленої 

маркетингової стратегії 

8. Попередній аналіз 

результатів реалізації 

маркетингової стратегії 

підприємства та її 

корегування 

- використання 
недостовірної, неякісної, 
неповної інформації; 

- обмежений доступ до 
інформації щодо зовнішніх 
ринків; 

- мінливість зовнішнього 
середовища, швидке 
старіння даних; 

- необ’єктивна оцінка 
власних можливостей; 

- недостатня точність 
прогнозування 

- визначення неконкретних, 
недосяжних цілей 
діяльності; 

- застосування хибних 
критеріїв при визначенні 
цільового ринку; 

- невірне позиціонування 
товару та реклама; 

- невідповідність комплексу 
маркетингу вимогам 
зовнішніх ринків; 

- побудова не релевантної, 
неефективної маркетингової 
стратегії 

- зміна факторів зовнішнього 
середовища (політичних, 
економічних, 
законодавства); 

- поведінка споживачів на 
зовнішніх ринках (ставлення, 
вподобання, купівельна 
спроможність); 

- непередбачувані дії 
конкурентів на міжнародних 
ринках 

III 

 

I 

Етапи Процеси Ризики 
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Запропонована послідовність етапів при плануванні виходу 

підприємства на міжнародний ринок охоплює не тільки маркетингові, але й 

всі інші аспекти його діяльності на корпоративному рівні. Основними 

кроками, яке має здійснити підприємство при виході на зовнішній ринок, є: 

− аналіз цілей та мотивів, які спонукають підприємство виходити на 

зарубіжні ринки; 

− аналіз факторів ринкового середовища (національного та 

міжнародного); 

− внутрішньофірмовий аналіз маркетингового потенціалу 

підприємства; 

− формулювання цілей міжнародної маркетингової діяльності; 

− визначення найбільш привабливого зовнішнього ринку; 

− розробка міжнародної маркетингової стратегії підприємства; 

− реалізація розробленої маркетингової стратегії; 

− попередній аналіз результатів реалізації маркетингової стратегії 

підприємства та її корегування. 

Зазначені кроки виходу підприємства на зовнішні ринки можна 

об’єднати у три загальні етапи: аналітичний етап, проектувальний етап та 

етап реалізації. Діяльність підприємства на кожному з наведених етапів 

відбувається із можливістю настання певних маркетингових ризиків, які 

супроводжуються ймовірністю зазнати комерційної поразки на ринку або не 

досягти запланованих стратегічних цілей та понести в результаті цього 

економічні збитки, втратити частину ресурсів. Маркетингові ризики – це 

сукупність ризиків, які властиві маркетинговій сфері діяльності підприємств 

та характеризуються ймовірністю виникнення певних подій та їх 

послідовності, які створюють труднощі, бо унеможливлюють досягнення 

цілей на окремих етапах маркетингової діяльності [54; 135]. Маркетинговий 

ризик є досить складним явищем, яке нерозривно пов'язане з кон'юнктурою 

ринку, соціально-політичною ситуацією і навіть психологією покупців і 

продавців. Об’єктом маркетингового ризику є поведінка споживача стосовно 



53 

продукції підприємства. Суб’єктом маркетингового ризику виступає особа, 

яка є відповідальною за прийняте маркетингове рішення – маркетолог, 

керівник, маркетингова служба підприємства [86, с. 186-189]. 

Маркетинговий ризик на зовнішньому ринку обумовлено 

невизначеністю досягнення результатів як наслідок безлічі не завжди 

передбачуваних дій і контрдій, комплексного впливу сукупності факторів. 

Міжнародне маркетингове середовище характеризується складною 

сукупністю макроекономічних показників, наявністю і співвідношенням 

факторів виробництва, розвиненістю інфраструктури, соціокультурними 

рисами, тощо. Для оцінки ризику проникнення підприємства на зовнішні 

ринки суттєве значення має врахування повного переліку факторів, що 

визначають ризик. Дослідження існуючих факторів ризику дозволяє 

визначити три види ризику під час виходу підприємства на зовнішні ринки: 

політико-правові, економічні та соціо-культурні ризики [101, с. 36-38]. Так, 

розроблена підприємством і виведена на ринок продукція, під дією 

випадкових, непередбачуваних факторів може не отримати визнання 

споживачів. До розповсюджених маркетингових ризиків належать: зміна на 

гірше ринкової ситуації, несподівані та відчутні дії конкурентів, страйки, 

прийняття несприятливого для певного бізнесу політичного рішення, 

настання економічної або політичної кризи. В значній мірі невизначеність 

ризиків обумовлена відсутністю, неповнотою або неточністю інформації про 

стан або перспективи розвитку зовнішніх ринків, непередбаченими діями 

конкурентів, неправильною оцінкою власних можливостей.  

Для зниження рівня ризику і цілеспрямованого управління ризиками 

необхідною є якісна організація відповідного інформаційного забезпечення 

маркетингу. Збір інформації щодо стану міжнародник ринків здійснюються у 

рамках міжнародних маркетингових досліджень. Незважаючи на складність і 

специфіку міжнародних маркетингових досліджень, які обумовлено 

процесами глобалізації, їх процедура, етапи та техніка реалізації практично 

не відрізняється від досліджень, що здійснюються в рамках національної 
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економіки. Досліджуючи питання управління міжнародними 

маркетинговими ризиками, Старостіна О.А. визначає міжнародне 

маркетингове дослідження як систематизований процес визначення цілей, 

обсягу, збору, обробки об’єктивної ринкової інформації для розробки 

рекомендацій щодо форм виходу, стратегії ринкової діяльності та розподілу 

ресурсів в більш ніж одній зарубіжній країні на основі здійснення 

порівняльного аналізу їх привабливості [134, с. 16-18]. Відомий український 

вчений Кратт О.А. пропонує здійснювати перехід від маркетингових 

досліджень ринку до більш конкретних «кон’юнктурних досліджень», які 

розглядують реальний ринок з з його певними характеристиками, що 

ототожнюються з параметрами кон’юнктури [75].   

Розробка міжнародної маркетингової стратегії передбачає визначення 

маркетингового забезпечення на кожному з етапів планування процесу 

виходу підприємства на зарубіжний ринок. З цією метою пропонується 

комплекс інструментів із використанням відповідних матриць формування 

міжнародної маркетингової стратегії (табл. 1.8). 

На перших етапах планування процесу виходу підприємства на 

зарубіжний ринок важливим є аналіз факторів ринкового середовища. 

Ринкове середовище будь-якого підприємства – це велика кількість як 

контрольованих і керованих факторів, так і навпаки: неконтрольованих і 

некерованих факторів, які безпосередньо впливають на його діяльність. 

Залежно від місця виникнення і дії вся сукупність факторів впливу може бути 

розподілена на дві групи: фактори макросередовища і фактори 

мікросередовища. У свою чергу, кожна група містить підгрупи факторів, 

об'єднаних спільними ознаками, які характеризують їх зміст і форми прояву. 

Фактори макросередовища на зарубіжному ринку можна класифікувати за 

змістом на такі підгрупи: політико-правові, економічні, демографічні, 

науково-технічні, природничі та соціально-культурні. До факторів 

мікросередовища можна віднести такі: споживачі, постачальники, 

конкуренти, посередники, контактні аудиторії [90]. 
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Таблиця 1.8 

Комплекс інструментів міжнародної маркетингової стратегії відповідно до 

етапів процесу виходу підприємства на зарубіжний ринок (систематизовано 

автором по [144]) 

Етапи виходу 

підприємства на 

зарубіжний ринок 

Процеси маркетингової діяльності 

під час виходу підприємства на 

зарубіжний ринок 

Інструменти міжнародної 

маркетингової діяльності 

1. Аналіз причин, які 

спонукають 

підприємство 

виходити на 

зарубіжні ринки 

Аналіз факторів макро- і 

мікросередовища, ранжування 

факторів за характером, 

сталістю та ступенем впливу 
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и
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 - SWOT-аналіз,  

- матриця MCC,  

- матриця вектора економічного 

розвитку підприємства Оцінка мотивації виходу 

підприємства на ринок певної 

країни 

2. Аналіз ринкового 

середовища 

Виявлення найбільш важливих 

ринкових умов та чинників, які 

сприяють виходу на зарубіжні 

ринки 

- матриця Hofer\Schendel,  

- матриця Ансоффа,  

- матриця еластичності конкурентної 

реакції на ринку, матриця 

«вплив\невизначеність» 

3. Внутрішньо-

фірмовий аналіз 

Аналіз сильних сторін 

підприємства, як джерел 

конкурентних переваг на 

зарубіжних ринках 

- матриця Портера,  

- матриця угруповання товару 

4. Формулювання 

цілей міжнародного 

розвитку 

Формулювання маркетингових 

цілей на зарубіжному ринку 

- матриця поліпшення конкурентної 

позиції,  

- матриця «Продуктивність-

інновації/диференціації» 

5. Вибір найбільш 

привабливих ринків 

Маркетингові дослідження 

зарубіжних ринків 

- матриця стратегій бізнесу, що 

переживає спад 

Оцінка привабливості ринків - матриця Купера 

Формування матриць 

привабливості ринків 

- матриця Shell\DPM,  

- матриця основних форм об'єднань 

6. Розробка 

міжнародної 

стратегії компанії 

Розробка міжнародної маркетингової 

стратегії 

- матриця «диференціація\відносна 

ефективність витрат»,  

- матриця «якість-ресурсомісткість»,  

- матриця стратегії розширення 

марочних сімейств,  

- матриця вибору стратегій виходу 

7. Реалізація 

розробленої стратегії 

Розробка комплексу маркетингу та 

маркетингових програм 

- матриця «обізнанність- ставлення 

до марки товару»,  

- матриця маркетингових каналів,  

- матриця «контакт-рівень 

пристосування послуг»,  

- матриця «діагностика маркетингу» 

8. Попередній аналіз 

і контроль 

Аналіз ефективності маркетингової 

діяльності в процесі виходу на 

зарубіжний ринок 

- матриця способів стратегічного 

управління,  

- матриця Херси-Бланшара,  

- матриця «управлінська решітка»,  

- матриця Мак-Дональда 
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З огляду на специфіку міжнародного маркетингу, підприємство має 

враховувати наявність рівнів ринкового середовища (рис. 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.10 – Рівні формування міжнародного ринкового середовища під час 

виходу підприємства на зовнішній ринок 

 

У процесі планування та реалізації міжнародної маркетингової 

діяльності підприємства необхідно передбачити заходи, які диференційовані 

за рівнями ринкового середовища. Кожен з рівнів середовища має певні 

особливості та висуває специфічні вимоги до міжнародної маркетингової 

стратегії підприємства. Сучасне міжнародне ринкове середовище 

сформовано в залежності від ринків, які підприємство охоплює своєю 

маркетинговою діяльністю, та надано трьома рівнями: 

Глобальне 
ринкове 

середовище 

Ринкове 
середовище 

країни 

Ринкове 
середовище 
міжнародне 

регіону 

Підприємства 
Національні  

ринки країн 

Регіональні 

міжнародні ринки 

с   у   б’   є   к   т   и 

р   і   в   н   і            с  е  р  е  д  о  в  и  щ  а 



57 

1. Ринкове середовище країни (національне) – співпадає з внутрішнім 

ринком держави. 

2. Ринкове середовище міжнародного регіону (регіональне) – поєднує 

національні ринки країн певного міжнародного регіону. 

3. Глобальне ринкове середовище (світове) – охоплює всі міжнародні 

регіональні ринки світу. 

Діяльність підприємства на кожному з рівнів ринкового середовища 

передбачає врахування властивих саме їм чинників, до яких належать 

особливості законодавчого регулювання виробничої та комерційної 

діяльності, сформовані соціокультурним середовищем смаки та вподобання 

споживачів, наявність ресурсів, стан конкурентного оточення, культура 

економічних та ділових відносин та інші.  

На першому, національному рівні, підприємство здійснює 

маркетингову діяльність на внутрішньому ринку своєї країни. Внутрішній 

ринок - це сукупність відносин щодо купівлі та продажу товарів, послуг, 

ресурсів, тощо в межах території однієї держави в рамках її національного 

господарства [104, с. 125-127]. Маркетингова діяльність на національному 

ринку супроводжується найменшою невизначеністю та непередбачуваністю 

зовнішнього середовища. Більшість ринкових факторів можуть бути 

достатньо точно оцінені, прогнозовані та перебувати під безпосереднім 

контролем підприємства. Проте, незважаючи на низький рівень ризиків, 

маркетингова діяльність на першому рівні обмежує можливості збільшення 

доходу виробника та інноваційного розвитку підприємства. Обов’язковою 

умовою посилення конкурентоспроможності продукції за рахунок 

підвищення її якості на інноваційних засадах, а також залучення інвестицій 

для розвитку підприємства є розширення ринків збуту за межі держави та 

вихід на другий, регіональний рівень ринкового середовища.  

Міжнародне регіональне ринкове середовище охоплює національні 

ринки країн певного регіону, для яких притаманні територіальна та 

соціокультурна близькість, а також розвинута система зв’язків, яка склалася 
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історично. Регіональний міжнародний ринок визначається як сукупність 

ринкових відносин території окремого регіону світу, який поєдную декілька 

сусідніх країн із схожим рівнем економічного й соціального розвитку та 

сталими партнерськими відносинами. Регіональний ринок, як будь-який 

інший ринок, можна розглядати в формі економічного явища (територіальна 

сукупність ринкових відносин) і частини механізму функціонування 

міжнародного регіонального господарювання [96]. 

Відмінною рисою міжнародного регіонального рівня є взаємодія ринків 

держав із схожим соціокультурним середовищем, показниками економічного 

та соціального розвитку, підходами до здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Регіональне ринкове середовище є досить однорідним за 

національними ринками, які воно містить у своєму складі, та разом з тим 

сучасні регіональні ринки значно відрізняються один від одного. Можна 

стверджувати про різноманіття зарубіжних регіональних ринків та їх 

внутрішню однорідність, тобто регіональні ринки різних регіонів значно 

відрізняються один від одного, у той час, як складові ринки окремого регіону 

(національні ринки країн регіону) мають багато спільного.  

Беручи до уваги структуру світових економічних відносин та сучасні 

тенденції інтеграційних процесів, можна виділити декілька зарубіжних 

регіональних ринків: Ринок Європейських країн, Ринок країн Близького/ та 

Дальнього Сходу, Ринок країн Африки, Ринок країн Латинської Америки та 

інші. Розглядаючи питання інтеграції нашої держави до світового 

економічного простору, Чернега О.Б. серед найбільш привабливих 

регіональних ринків для України визначає країни Близького та Середнього 

Сходу, міжнародні зв’язки з якими дозволять диверсифікувати торгових 

партнерів, забезпечити притік більш дешевих енергоносіїв та одержати 

додаткові резерви економічного зростання [148, с. 207-209]. 

В умовах глобалізації, розширення і поглиблення світогосподарських 

зв'язків товарні ринки втрачають національні і регіональні межі, 

перетворюючись на світовий ринок, де взаємодіють виробники всіх країн. 
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Глобальний (світовий) ринок – це система обміну товарами і послугами між 

країнами, що виникла на основі міжнародного поділу праці й міжнародних 

валютно-кредитних і фінансових відносин. Український науковець 

Куцик П.О. пропонує розглядати його як «сукупність національних ринків 

окремих країн, що пов’язані між собою міжнародними економічними 

відносинами» [78, c. 197]. Проте в контексті розробки стратегії виходу 

підприємства на зовнішній ринок, доцільно розглядати глобальне ринкове 

середовище, як сукупність міжнародних регіональних ринків, які складають 

систему міжнародних економічних відносин. 

Світовий ринок є cкладовою частиною світового господарства, яка 

формує сферу попиту і пропозиції, а також комерційного обміну товарами і 

послугами; підтримує систему стійких товарно-грошових відносин між 

державами, підприємцями, комерційними організаціями, фірмами різних 

держав, пов'язаними між собою участю в міжнародному поділі праці. 

Сучасний світовий ринок надано різними видами товарних ринків, ринків 

послуг, фінансових ринків, ринком ресурсів, у тому числі трудових. 

Глобальний ринок можна умовно розділити на три рівні [118]: 

1. Ринок базових товарів, сільськогосподарської продукції та продукції 

добувної промисловості. 

2. Ринок середньо- і низькотехнологічної продукції. 

3. Ринок високотехнологічної продукції. 

У порівнянні з національним ринком, світовий ринок, має низку 

специфічних рис, які обумовлюють важливі особливості його 

функціонування. Так, на відміну від національного, глобальний ринок: 

− виявляється у міждержавному переміщенні товарів, що 

перебувають під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і 

пропозиції; 

− оптимізує використання факторів виробництва, вказуючи 

виробнику, в яких галузях і регіонах вони можуть бути застосовані найбільш 

ефективно; 
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− виконує «сануючу» функцію, виключаючи з міжнародного обміну 

такі товари і тих виробників, які не в змозі забезпечити міжнародний 

стандарт якості за конкурентних цін. 

Світовий ринок є сферою міжнародного балансу попиту і пропозиції на 

товари, що експортуються та імпортуються країнами. Обсяги експорту 

визначаються розмірами надлишкової пропозиції товару, а обсяги імпорту – 

розмірами надлишкового попиту на товари. Факт наявності надлишкової 

пропозиції та надлишкового попиту встановлюється в процесі порівняння 

внутрішніх рівноважних цін на однакові товари в різних країнах, що 

відбувається на зарубіжному ринку. 

Діяльність світових ринків товарів і послуг регулюється міжнародними 

товарними угодами. Серед основних принципів регулювання глобального 

ринку можна виділити такі: 

− принцип взаємної вигоди; 

− принцип недискримінації торгівлі; 

− принцип режиму найбільшого сприяння або режиму сприяння нації; 

− принцип преференції для країн, що розвиваються; 

− принцип розвитку вільної торгівлі (лібералізації торгівлі); 

− принцип захисту національного ринку шляхом використання різних 

інструментів (в т.ч. тарифних інструментів); 

− принцип свободи транзиту; 

− принцип надання національного режиму (тобто аналогічного 

режиму для іноземних і національних компаній); 

− принцип взаємності (взаємної вигоди). 

Функціонування світового ринку відбувається в умовах посилення 

конкуренції та глобального суперництва. Його розвитку сприяє процес 

формування багатьма країнами відкритої економіки ринкового типу, яка 

вимагає зниження рівня втручання держави та посилення зовнішніх зв’язків. 

Конкурентна боротьба на зовнішніх ринках, з їх культурними, соціальними, 

демографічними і економічними відмінностями, висуває набагато вищі 

вимоги до розробки стратегії підприємства, ніж конкурентна боротьба на 
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внутрішньому ринку. Отже, незалежно від мотивів, якими керується 

виробник при розширенні своєї діяльності за межі внутрішніх ринків, він 

повинен адаптувати свою конкурентну стратегію до ситуації в конкретній 

державі, тому що смаки, уподобання та купівельна поведінка споживачів 

різник країн значно відрізняються. 

Вихід виробника на рівень глобального ринкового середовища 

спричиняє значний позитивний ефект на його діяльність та стає поштовхом 

для удосконалення технологій та продукції. Товар, що знаходиться на 

світовому ринку у фазі обміну, виконує інформаційну функцію, 

повідомляючи усереднені параметри сукупного попиту і пропозиції, через які 

кожен з учасників може оцінити і адаптувати параметри свого виробництва. 

Тобто глобальний ринок встановлює зворотній зв'язок із виробництвом, 

визначаючи для підприємства вподобання споживачів на світовому рівні, а 

отже бажаний вид та обсяг продукції, що має бути запропонована на ринку. 

На етапі аналізу ринкових можливостей основна мета полягає в пошуку 

маркетингових можливостей виходу підприємства на зарубіжні ринки, тобто 

найбільш доцільних напрямків докладання маркетингових зусиль, за 

допомогою яких підприємство зможе досягти конкурентних переваг. У 

загальному випадку для пошуку маркетингових можливостей потрібно 

проаналізувати чинники ринкового середовища для конкретного 

підприємства і виділити, порівняти їх з ресурсами підприємства і цілями 

розвитку. Маркетинговими можливостями будуть ті ринкові можливості, які 

співпадуть з цілями і ресурсами [58]. 

При виході на зарубіжний ринок процес пошуку ринкових 

можливостей ускладнюється тим, що необхідно аналізувати всі рівні 

ринкового середовища. Одночасно з'являється більше можливостей, оскільки 

навіть якщо виявлений фактор ринкового середовища є сприятливим для 

фірми лише на одному з цих рівнів або тільки в одній з країн, його все одно 

можна розглядати як можливість. 

Аналіз факторів ринкового середовища включає не тільки аналіз 

існуючих тенденцій, а й врахування тенденцій їх розвитку в майбутньому. 
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Якщо говорити про глобальне ринкове середовище, можна виділити такі 

основні тенденції [116, с. 113-114]: 

− інтернаціоналізація міжнародної діяльності, подальше зростання 

обсягів світової торгівлі; 

− поява на міжнародних ринках товарів нових виробників з країн, 

які розвиваються. З одного боку це призведе до ще більшого посилення 

конкуренції, а з іншого - надасть можливості для координації дій і здійснення 

спільних проектів; 

− посилення відкритості економік країн-членів економічних союзів, 

але разом з тим зростання бар'єрів щодо захисту їх ринків (квотування, митні 

бар'єри) по відношенню до країн, які не входять до об'єднання; 

− збільшення кількості різних торгових альянсів між корпораціями з 

різних країн; 

− згладжування меж між галузями, скорочення життєвого циклу 

товарів; 

− уніфікація попиту з боку сегмента молоді в різних країнах. 

Врахування цих тенденцій українськими підприємствами передбачає, 

що їм, наприклад, необхідно більш активно здійснювати виведення своєї 

продукції на зарубіжні ринки в умовах зростання обсягів світової торгівлі, 

приєднуватися до процесу створення торгових альянсів і реалізації спільних 

проектів з іноземними компаніями. Важливими є також дії держави, 

спрямовані на приєднання України до міжнародних торговельних угод та 

об'єднань. 

Наступним, після аналізу ринкового середовища, етапом планування 

процесу виходу підприємства на зарубіжний ринок, є внутрішньофірмовий 

аналіз. З точки зору маркетингового забезпечення цього етапу дуже 

важливим є аналіз сильних і слабких сторін підприємства, тобто виявлення 

основних конкурентних переваг, які можна використовувати в конкурентній 

боротьбі, а також виявлення тих параметрів, за якими підприємство 

поступається своїм конкурентам, що дозволить запропонувати можливі дії 
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щодо їх поліпшення. Специфіка аналізу міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства полягає в тому, що її необхідно 

аналізувати не тільки на рівні товару або підприємства, а й на рівні країни. 

Міжнародна конкурентоспроможність країни в багатьох випадках визначає 

імідж продукції, яка була виготовлена в цій країні. На думку визнаного в 

світі фахівця з міжнародної конкуренції М. Портера, основними суб'єктами 

міжнародної конкуренції є компанії, проте країна базування відіграє 

центральну роль в досягненні міжнародного успіху компаній. Конкурентні 

переваги отримують компанії, які базуються в тих країнах, які дозволяють 

швидко накопичити спеціалізовані ресурси і досвід (навички). В основу 

конкурентоспроможності країни М. Портер ставить продуктивність 

використання її ресурсів в окремих галузях [107]. 

Наступним рівнем аналізу конкурентоспроможності є оцінка 

конкурентних позицій підприємства. Можна виділити три основних групи 

можливих конкурентних переваг підприємства. 

До першої групи належать переваги, які базуються на організації 

бізнесу: ефективність системи управління підприємством або гнучкість 

реагування на зміни ринкових умов. Другу групу складають переваги в 

конкретних функціональних галузях підприємства: значні фінансові 

можливості порівняно з конкурентами, більш сучасні виробничі потужності, 

наукові розробки або більш кваліфіковані фахівці з маркетингу. До третьої 

групи належать конкурентні переваги, які базуються на взаємовідносинах із 

зовнішніми аудиторіями: налагоджені взаємини з посередниками дають 

підприємству можливість отримати більше місця на полицях супермаркетів, 

а налагоджені зв'язки з постачальниками забезпечують доступ підприємства 

до джерел сировини [181]. 

Якщо розглядати міжнародні конкурентні переваги підприємства, 

можна виділити активи, які створюють найбільш вагомі переваги для 

досягнення цілей міжнародного маркетингу [57; 80]: 
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 власна технологія, якою володіє підприємство, і яку інші можуть 

отримати тільки за допомогою нових НДДКР або придбавши 

ліцензію у власника; 

 навички управління міжнародними операціями, як правило, 

отримані через досвід роботи в різних країнах; 

 міжнародні мережі збуту: наявність збутових філій в різних країнах; 

 доступ до дефіцитних ресурсів або сировини; 

 економія на масштабах виробництва (нижча собівартість продукції); 

 фінансова економія від масштабів (доступ до джерел фінансування); 

 володіння «сильною» маркою. 

Історично конкурентоспроможність підприємства визначалася 

доступом до дефіцитних сировинних ресурсів. З посиленням науково-

технічного прогресу наявність природних ресурсів втратила своє вирішальне 

значення, поступившись місцем створенню нових технологій виробництва. 

Вагомість активів, які створюють конкурентну перевагу підприємства, 

залежить також від галузі промисловості.Так, для підприємства, яке виробляє 

технічно складну продукцію, найважливішими факторами, які визначають 

успіх підприємства, є використання принципово нової технології і 

прогресивних методів організації виробництва. У виробництві споживчих 

товарів вагомого значення набуває володіння сильною маркою і доступ до 

міжнародних мереж збуту [108, с. 240-243]. 

Підкреслюючи важливість міжнародної конкурентоспроможності для 

українських промислових підприємств, Латишев К.О. відзначає, що її 

досягнення потребує відповідного ресурсного забезпечення. Він підкреслює, 

що конкурентні переваги провідних світових виробників формуються не 

завдяки дешевизні ресурсів, а завдяки їх специфічності, яка ускладнює 

копіювання. До таких специфічних ресурсів відносяться не тільки 

інтелектуальні (втілені у нематеріальних активах підприємства), а й цілком 

матеріальні сучасні високопродуктивні та екологічно чисті виробничі 

технології, які забезпечують високі стандарти виробництва і можливості 
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розвитку продуктів відповідно до вимог і потреб цільових груп споживачів 

[82, с. 133-135]. 

Одним з найбільш вагомих конкурентних переваг є інноваційна 

перевага, яке спостерігається в разі створення нових продуктів і технологій їх 

виробництва, а не продовження життєвого циклу існуючих товарів і 

технологій. Підприємство, яке першим створило інноваційну технологію і 

почало виробляти на її основі товари, стає експортером цих товарів, навіть 

якщо у нього немає відносної переваги перед конкурентами за іншими 

параметрами [68, с. 56-57]. В результаті появи технічних новацій 

утворюється "технологічний розрив" між країнами, які мають і не мають цих 

новацій. Цей розрив поступово долається, оскільки інші підприємства 

починають копіювати інновацію, але до того часу, доки розрив не подолано, 

зовнішня торгівля новим товаром триватиме. Цю теорію розвивав Р. Вернон 

[29], її оригінальність полягає в комбінуванні елементів міжнародної 

економіки (торгівля між країнами і причини переміщення цілих галузей) з 

теорією маркетингу (крива життєвого циклу товару). 

Важливим рівнем аналізу конкурентоспроможності є оцінка 

конкурентних переваг окремого товару. Під конкурентними перевагами 

товару в загальному випадку маються на увазі характеристики продукції, які 

є унікальними на ринку або перевершують аналогічні показники конкурентів 

і мають цінність для споживача. Конкурентна перевага може вважатися 

вагомою, якщо воно є унікальною, захищеною (тобто не може бути легко 

скопійованою), є прибутковою для підприємства, надає вигоди споживачам і 

відповідає вирішальним факторам успіху. При цьому є галузі, де дія 

конкурентних переваг товарів обмежена країною базування підприємства 

(місцева преса), і є глобальні галузі, в яких сильні конкурентні позиції товару 

в одній країні зміцнюють його позиції в інших країнах (літаки, телевізори, 

автомобілі, годинники). До основних критеріїв, які визначають ступінь 

глобалізації галузі, відносяться такі показники, як однорідність попиту в 

різних країнах, використання міжнародного поділу праці, економія на 
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масштабах виробництва, конкуренція в світових масштабах, висока частина 

витрат на наукові дослідження і розробки, міжнародні альянси та поглинання 

компаній [48]. 

Після виявлення ринкових можливостей виходу на зарубіжні ринки і 

аналізу сильних сторін підприємства, які можуть стати джерелами 

конкурентних переваг, підприємству доцільно зіставити їх зі своїми 

корпоративними цілями і в результаті сформулювати цілі міжнародного 

розвитку. Під час прийняття рішення щодо освоєння міжнародних ринків 

академік Дубницький В.І. пропонує використовувати підхід, що враховує 

можливості території (регіони, міста, локальні території) забезпечувати 

конкурентні переваги при орієнтації на інноваційну модель розвитку 

економіки. Такий підхід повинен бути імперативно націлений на досягнення 

довгострокових конкурентних переваг, формування конкурентного 

соціально-економічного потенціалу території за рахунок ефективного 

використання інноваційно-маркетингового потенціалу підприємств, що 

здійснюють свою діяльність у рамках конкретної території [49]. 

Якщо в результаті попередніх трьох етапів було виявлено велику 

кількість маркетингових можливостей на багатьох ринках, виникає 

необхідність відбору найбільш привабливих ринків. Для оцінки 

привабливості зарубіжних ринків потрібно виявити фактори, які її 

обумовлюють. Одним з найважливіших факторів привабливості є потенціал 

ринку. На думку Ф. Котлера, перше, що необхідно проаналізувати, – чи існує 

вже пропозиція, аналогічна пропозиції даного підприємства. Якщо відповідь 

позитивна, потрібно вимірювати наявний попит і спробувати зробити 

прогноз граничного зростання [72]. Якщо товар або послуга нові, тоді 

необхідно отримати інформацію про те, яким чином задовольняється потреба 

на сьогодні, виявити еквівалентні продукти, визначити масштаби їх 

виробництва і збуту. 

Після вибору найбільш привабливих зарубіжних ринків, наступним 

етапом планування процесу виходу підприємства на міжнародний ринок є 
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розробка міжнародної маркетингової стратегії. Розробка міжнародної 

маркетингової стратегії відбувається, на різних рівнях прийняття 

управлінських рішень в компанії: корпоративному, рівні бізнес-одиниць та 

інструментальному. При розробці міжнародної маркетингової стратегії 

промисловим підприємствам доцільно використовувати матриці, 

систематизація яких в залежності від рівня формування стратегії наведено в 

табл. 1.9. 

На початковому етапі формування міжнародної маркетингової стратегії 

передбачається проведення первинної діагностики діяльності підприємства, 

під час якої рекомендується використовувати три матриці: матрицю сильних 

і слабких сторін, а також можливостей і загроз (матриця SWOT); матрицю 

відповідності цілей підприємства можливостям (матриця MCC), а також 

матрицю вектора економічного розвитку [61; 153]. Наприкінці надаються 

кількісні показники, що характеризують поточний стан підприємства і 

можуть служити інформаційною базою для інших матриць. 

На другому етапі, за допомогою матричних методів, проводиться як 

галузевий аналіз в цілому, так і аналіз ринків окремих товарів, що входять в 

продуктовий портфель підприємства. Завдання матричного аналізу – оцінити 

привабливість для підприємства галузі, ринку або окремої стратегічної 

одиниці з різних позицій [95; 136; 150]. Так, матриця BCG будується на 

підставі відносної ринкової частки і темпу приросту продажів. Матриця GE 

розділяє товари і ринки в залежності від ступеня їх привабливості і сили 

конкурентної позиції підприємства. Серед матриць «галузевої» групи 

ключовою є Shell / DPM, яка враховує як конкурентну позицію, так і 

перспективи галузі бізнесу. 

На наступних етапах стратегічного планування основна увага 

приділяється окремим продуктовим (бізнес-) одиницям підприємства, 

зокрема, оцінюється ступінь їх диференціації та рівень якості. Для оцінки 

диференціації доцільно використовувати три основні матриці: 
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Таблиця 1.9 

Застосування матриць на різних рівнях формування міжнародної 

маркетингової стратегії (складено автором на основі [85]) 

Рівень формування 

стратегії 
Види матриць 

1 2 

1. Корпоративний 

рівень 

Матриця BCG 

Матриця MCC (відповідність цілям, відповідність можливостям 

підприємтсва) 

Матриця SWOT 

Матриця GE 

Матриця Hofer / Schendel 

Матриця Shell / DPM 

Матриця ADL (стадії життєвого циклу галузі, відносна позиція на ринку) 

Матриця Портера 

Матриця стратегій бізнесу, який зазнає спад 

Матриця основних форм об’єднань (виробнича кооперація, наявність 

спільної власності) 

Матриця вектору економічного стану організації (основні показники 

ФГД підприємства, роки) 

Матриця Томпсона – Стрикленда 

2. Бізнес-рівень Матриця покращеної конкурентної позиції (охоплення ринку, 

диференціація) 

Матриця диференціація – відносна ефективність витрат 

Матриця еластичності конкурентної реакції на ринку (стадії розвитку 

галузі, стратегічне положення організації) 

Матриця альтернативних стратегій ціноутворення і цінності (визначає 

якість товару в залежності від ціни) 

Матриця продуктивність - інновації / диференціації 

Матриця угруповання товару (відповідна реакція збуту, маржа валового 

прибутку) 

Матриця якість-ресурсомісткість (залежність якості від ресурсомісткості 

продукту) 

Матриця вплив \ невизначеність 

3. Функціональний 

рівень (маркетинг) 

Матриця стратегії розширення марочних сімейств (відмінні переваги, 

сегменти цільового ринку) 

Матриця обізнаність-ставлення до марки товару (рівень обізнаності, 

ставлення до марки) 

Матриця маркетингових каналів (темпи розвитку ринку, цінність, що 

додається каналом) 

Матриця контакт-рівень пристосування послуг (ступінь контакту 

персоналу з клієнтом, рівень пристосування послуг до вимог клієнтів) 

Матриця діагностики маркетингу (здійснення стратегії, стратегія (вірна, 

невірна)) 

Матриця типів купівельної поведінки (ступінь залучення покупців, 

ступінь раціональності) 

Матриця еволюції конкурентної стратегії (інновації, продуктивність) 

Матриця важливість \ виконання роботи 

Матриця Блейка-Моутона 



69 

− матриця «покращення конкурентної позиції», що дозволяє 

продемонструвати взаємозв'язок між ступенем диференціації і широтою 

охоплення ринку; 

− матриця «диференціація – відносна ефективність витрат», що 

дозволяє оцінити, при якому рівні диференціації досягається найбільша 

ефективність витрат на даному ринку; 

− матриця «продуктивність – інновації / диференціації», що вказує на 

зміни продуктивності або результативності бізнес-одиниці в результаті 

впровадження інновацій. 

Маркетинг як наука знаходить прикладне застосування за допомогою 

свого інструментарію, який дозволяє підприємствам планувати та 

здійснювати успішну діяльність в умовах ринку. Тому дуже важливими є 

дискусії щодо шляхів підвищення ефективності маркетингових інструментів, 

пошук яких нерозривно пов'язаний із системним підходом до 

маркетингу [59]. 

Системний підхід до маркетингу передбачає використання комплексу 

маркетингових заходів або «маркетинг-мікс». Комплекс маркетингу, на 

думку Ф. Котлера, є «набором інструментів маркетингу, які використовує 

господарюючий суб'єкт для досягнення своїх цілей на цільовому ринку» [73]. 

Є.П. Голубков визначає його як сукупність керованих параметрів 

маркетингової діяльності, маніпулюючи якими керівництво підприємства 

прагне якнайкраще задовольнити потреби ринкових сегментів [37, с. 48]. Такі 

маркетингові інструменти, що використовуються спільно – для посилення 

ефекту впливу на споживача, – у 1959 році були об'єднані американським 

дослідником Д. Маккарті в єдину концепцію маркетингу «4Р». Складові 

концепції «4Р» – продукт, ціна, збут (розподіл), просування, – у сукупності 

формують комплексний маркетинговий інструментарій, під яким слід 

розуміти набір підконтрольних підприємству факторів внутрішнього 

середовища, через які воно здійснює цілеспрямований вплив на споживача, з 

метою отримання бажаного ефекту або результату [138]. 
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Виходячи із стратегічних цілей формується комплекс маркетингу «4Р». 

Елемент маркетингового комплексу «Product» передбачає розробку продукту 

або товарного асортименту, який виступає основним засобом впливу на 

споживчий попит і способом задоволення ринкових потреб. Найважливіше 

значення в процесі роботи над маркетинговим елементом «Prоduct» 

набувають сегментація ринку, дослідження споживачів, грамотне 

позиціонування продукту і формування його конкурентних переваг. 

Друга складова маркетингового комплексу «Prіce» передбачає 

формування такої ціни на товар, яка буде прийнятна не тільки для 

споживача, але і забезпечить необхідний фінансовий ефект виробнику. 

Важливі завдання в процесі формування ціни – аналіз смаків і вподобань 

споживачів, аналіз витрат, оцінка реальних технічних і споживчих 

властивостей продукту, а також ретельне дослідження конкурентів [154]. 

Маркетингова складова «Plaсe» передбачає ретельне опрацювання всіх 

аспектів, пов'язаних з доведенням продукту до кінцевого споживача. У 

центрі уваги підприємства тут знаходяться питання логістики та управління 

ланцюгами поставок, побудова відносин з оптовиками, дилерами, 

дистриб'юторами і роздрібними мережами. 

Складова маркетингового комплексу – «Prоmotion» передбачає 

побудову моделі комунікацій між підприємством і споживачами продукції, 

яка б стимулювала її успішний продаж. 

Крім концепції маркетингу «4Р», у науковій літературі зустрічаються і 

інші, наприклад, «4С», «5К», «7Р». Так, для сучасної сфери послуг більш 

характерною є модель маркетингу «7Р», в яку поряд з традиційними «4Р» 

включені три додаткові елементи: люди (Peоple), процеси (Prоcess) і фізична 

обстановка (Physical Evidence). Однак, незалежно від того, на яку з концепцій 

орієнтується підприємство, головним критерієм для створення успішного 

маркетингового інструментарію є дотримання принципу комплексності. У 

даному випадку це означає, що кожен з інструментів маркетингу «Р» набуває 

своїх найкращіх якостей (результативність, ефективність) тільки при 
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використанні його в сукупності з іншими елементами. При цьому виникає 

ефект синергії, тобто сукупна ефективність від одночасного застосування 

інструментів маркетингу стає більше суми окремих показників їх 

ефективності [156]. 

В економічній літературі немає єдиного підходу до класифікації 

стратегічних альтернатив маркетингових стратегій [74; 100; 102; 126; 147]. 

Тому необхідно виділити інструменти, які доцільно використовувати для 

розробки кожного елементу комплексу маркетингу і вибору стратегічних 

альтернатив, табл. 1.10. 

Залежно від ступеня використання інструментів маркетингу на 

промислових підприємствах України можна виділити такі рівні його 

застосування. 

1. Господарська діяльність організована з чіткою орієнтацією на ринок 

і на споживача: продукція виробляється відповідно до ретельних досліджень 

попиту, виділяються окремі сегменти і ринкові ніші; ціни формуються з 

урахуванням конкурентного середовища і попиту; модель маркетингових 

комунікацій базується на загальній стратегії позиціонування і просування 

бренду, в тому числі і стратегії управління каналами продажу. В даному 

випадку маркетинг є не просто сучасною тенденцією, а справжньою 

філософією управління підприємством. 

2. Визначення використання окремих інструментів маркетингу 

(присутні елементи товарної політики з орієнтацією на ринок, періодично 

залучається реклама, формуються певні відносини з партнерами зі збуту 

відповідно до політики збуту), проте відсутні цілісний підхід і наявність 

«системного маркетингового інструментарію». 

3. Інструменти маркетингу (реклама, стимулювання збуту, конкурентне 

ціноутворення) використовуються хаотично і розрізнено, комплекс 

маркетингу як такий на підприємстві відсутній. 
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Таблиця 1.10 

Систематизація маркетингових інструментів за елементами комплексу 

маркетингу 

Елемент 

комплексу 

маркетингу 

Стратегічні альтернативи 
Інструменти для розробки стратегії і вибору 

стратегічних альтернатив 

Товарна 

стратегія 
- Розробка нового 

товару 

- Модифікація 

- Диверсифікація 

- Зняття з ринку 

 Модель ідеальної крапки 

 Матриця продуктивність - інновації / диференціації 

 Концепція ЖЦТ 

 Трирівнева модель товару 

 Матриця варіантів товарного асортименту 

 Матриця «обізнаність-ставлення до марки товару» 

 Мультіатрібутівного модель товару 

Цінова 

стратегія 
- «Зняття вершків» 

- «Політика 

- проникнення» 

- «Політика 

витіснення» 

- Нейтральне 

ціноутворення 

 Концепція ЖЦТ 

 Матриця диференціація - відносна ефективність   

витрат 

 Матриця альтернативних стратегій ціноутворення і 

цінності 

 Матриця «ціна-якість товару» 

 Матриця «конкурентних ситуацій встановлення 

цін» 

Стратегія 

збуту та 

розподілу 

- Селективний збут 

- Інтенсивний збут 

- Ексклюзивний збут 

 Матриця маркетингових каналів 

 Матриця угруповання товару (відповідна реакція 

збуту) 

 АВС-аналіз 

Стратегія 

просування  
- Інформаційна 

- Така, що переконує 

- Така, що нагадує 

 Концепція ЖЦТ 

 SR-теорія (стимул-реакція) 

 Крива Вундта 

 Теорія PAD 

 Рекламні моделі 

 Матриця залученості FCB 

 

Деякі автори пропонують розширити маркетинговий комплекс до 

дванадцяти складових, включаючи крім зазначених вище, ще п'ять елементів: 

періодичний внутрішній ситуаційний аналіз, прибутковість і ефективність, 

позиціонування на ринку, система планування та подання організації [160; 

190]. Такий підхід враховує додаткову можливість аналізу всіх аспектів 

маркетингової діяльності. Однак кожен з названих елементів або ж є 

функцією маркетингу, або складовою його системи, або є результатом 

діяльності, в той час як за визначенням в комплекс маркетингу мають 

входити інструменти впливу на споживачів. 
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Висновки до розділу 1  

В умовах глобалізації світової економіки виникають об’єктивні 

передумови для виходу українських промислових підприємств на зарубіжні 

ринки. Мотиви виходу підприємства на зовнішні ринки систематизовано 

залежно від характеру дії на активні, які стимулюють прагнення до змін на 

основі ринкових можливостей, і реактивні, вплив яких вимагає 

пристосування до змін і реакції на загрози, що виникають на ринку. 

Відповідно до можливостей підприємства контролювати фактори, під 

впливом яких формуються мотиви, виокремлено зовнішні, зумовлені дією 

непідконтрольних підприємству факторів, і внутрішні, зумовлені дією 

факторів, на які підприємство може впливати. Серед основних передумов 

виходу на зарубіжні ринки виділено такі: відносна насиченість внутрішнього 

ринку і пошук більш високої прибутковості бізнесу; зміна купівельної 

спроможності й обмінного курсу національної валюти; наявність 

невикористаних виробничих потужностей і поява можливостей для 

здійснення діяльності за кордоном; можливість отримання державних пільг, 

додаткового комерційного ефекту за рахунок використання національних 

факторів виробництва і ресурсного потенціалу зарубіжної країни; освоєння 

передового досвіду ведення міжнародного бізнесу; прагнення до навчання та 

підвищення компетентності персоналу підприємства.  

Доведено існування різних рівнів планування маркетингової стратегії: 

корпоративного, рівня бізнес-одиниці, функціонального та 

інструментального, на кожному з яких підприємства приймають відповідні 

стратегічні рішення. Встановлено, що стратегії виходу підприємства на 

зарубіжний ринок передбачають різні варіанти, які характеризуються 

способами виходу на ринок країни, вибором каналів збуту, гнучкістю, 

видами контролю, кожен з яких пов'язаний з певними витратами та 

ризиками.  

Обґрунтована комплексна система критеріїв, використання яких 

дозволить обрати найбільш доцільну стратегію в залежності від умов 
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функціонування та цілей підприємства. Як основні ознаки систематизації 

пропонуються такі: стратегічна ціль підприємства, розподіл стадій бізнес-

циклу підприємства за кордоном та правові підстави комерційної діяльності 

підприємства в зарубіжних країнах. Практичне використання систематизації 

маркетингових стратегій за обраними критеріями дозволить здійснити їх 

загальну порівняльну характеристику при виборі первинної або 

альтернативної стратегії виходу на зарубіжні ринки, що в умовах 

негативного впливу факторів ринкового середовища та відсутності значних 

ресурсів здатне забезпечити підприємству конкурентні позиції та 

зорієнтувати на активне використання ринкових можливостей і розвиток 

перспективних напрямів діяльності. 

Розробка ефективної міжнародної маркетингової стратегії повинна 

ґрунтуватися на оцінці ступеня інтеграції підприємства до міжнародного 

ринкового простору. Саме рівень інтеграції  визначає тип і форму 

структурної побудови підприємства, кінцеві потреби споживачів, які може 

задовольняти продукція підприємства, способи взаємодії підприємства з 

міжнародними ринковими контрагентами, обсяги зовнішньоекономічної 

діяльності та особливості формування стратегії розвитку. Під час планування 

та реалізації міжнародної маркетингової стратегії підприємства необхідно 

передбачити комплекс заходів, які диференційовані за рівнями ринкового 

середовища (національний, регіональний та світовий рівні), оскільки кожен з 

них має певні особливості та висуває специфічні вимоги до міжнародної 

маркетингової діяльності підприємства. Для запобігання міжнародних 

маркетингових ризиків та цілеспрямованого управління ними необхідною є 

якісна організація відповідного інформаційного забезпечення процесу 

розробки стратегії виходу на зовнішні ринки, що передбачає збір інформації 

щодо стану зовнішнього ринкового середовища та здійснюються у рамках 

міжнародних маркетингових досліджень.  

Результати проведеного у першому розділі дослідження опубліковано у 

наукових працях: [3; 5-8; 13; 14].  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ УМОВ ТА СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКИ КРАЇН БЛИЗЬКОГО 

СХОДУ 

 

2.1 Характеристика маркетингового середовища країн Близького 

Сходу 

 

Економіко-географічні, демографічні та військово-політичні чинники 

обумовлюють унікальну роль країн Близького Сходу у сучасній системі 

світогосподарських зв'язків. Згідно з класифікацією ООН, до країн Близького 

Сходу належать такі: Бахрейн, Йорданія, Ірак, Ємен, Катар, Ліван, ОАЕ, 

Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія та Єгипет. Видатна роль 

арабських країн у сучасній світовій економіці обумовлена значними запасами 

паливних ресурсів. Зокрема, тільки на країни Перської затоки припадає 

понад 60% світових запасів нафти і більше 30% запасів природного газу, що є 

найвищим рівнем концентрації енергетичних ресурсів серед усіх економіко-

географічних регіонів світу. 

Міжнародний маркетинг, так само як і маркетинг національний, оперує 

такими поняттями як фактори внутрішнього і зовнішнього маркетингового 

середовища, дослідження яких є невід'ємною частиною маркетингового 

аналізу. Проте в рамках системи міжнародного маркетингу цей аналіз 

здійснюється на більш високому рівні з використанням первинної і вторинної 

інформації, отриманої із різних джерел [34; 133] . Результатом такого аналізу 

має стати принциповий вибір країни або групи країн, маркетингові умови 

яких є найбільш привабливими для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності українськими промисловими підприємствами [50]. Серед факторів 

міжнародного маркетингового середовища розрізняють:  

− економічні (рівень економічного розвитку, обсяг ВВП, розмір ВВП 

на душу населення); 
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− політико-правові (ставлення до представників іноземного бізнесу, 

політична стабільність, урядова бюрократія, тип політичного устрою); 

− соціокультурні (соціальні інститути та інші сили, які сприяють 

формуванню і сприйняттю цінностей, смаків та норм поведінки суспільства); 

− технологічні (рівень інновацій і технологічного розвитку, доступ до 

новітніх технологій).  

З метою аналізу міжнародних ринків з позицій системного підходу 

необхідною є поетапна оцінка стану їх маркетингового середовища, яка має 

стати практичним інструментом розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств. Такий підхід дозволяє забезпечити точність та 

адекватність оцінки ключових індикаторів макро- і мікросередовища, що 

дозволяє здійснити об’єктивний вибір ринків країн Близького Сходу. Для 

здійснення такого аналізу пропонується поетапний підхід [20; 114] у вигляді 

певної послідовності процедур дослідження маркетингового середовища 

країн Близького Сходу (табл. 2.1). Якість аналізу міжнародного 

маркетингового середовища впливає на адекватність вибору ринку, форм 

виходу, позиціонування товару та інші рішення щодо зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Таблиця 2.1 

Етапи дослідження маркетингового середовища країн Близького Сходу  

Етап 1. Дослідження правового (політико-правового) зарубіжного середовища з 

урахуванням особливостей країни, що є стратегічною для здійснення міжнародних 

операцій певним підприємством 

Мета здійснення етапу Процедури 

1 2 

Обгрунтування впливу 

політико-правових 

чинників у країнах 

Близького Сходу 

- Визначення правової системи країни, на ринок якої виходить 

підприємство. 

- Виявлення інших країн, подібних за правовими 

особливостями розвитку, для розробки уніфікованої моделі 

продукції, що буде поставлятися промисловим підприємством. 

- Аналіз діючої системи багатосторонніх договорів, що 

регулюють економічні (торговельні) відносини між країною 

регіону і країною промислового підприємства, угод про участь 

в інтеграційних об'єднаннях, митних союзах, зонах вільної 

торгівлі, угод про скасування подвійного оподаткування і т.і.  
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Продовження табл. 2.1 

1 2 

 - Визначення особливостей форм державного правління 

країни і їх впливу на господарську діяльність підприємств. 

- Врахування розвитку галузей права, що впливають на такі 

аспекти, як: регулювання експортно-імпортних операцій; 

застосування системи комерційного та підприємницького 

права; регулювання різних сфер підприємницької діяльності; 

антимонопольне законодавство; особливості державного 

регулювання стандартизації і сертифікації товарів; 

законодавство про технічне регулювання; державний 

контроль за валютно-фінансовими операціями.  

- Аналіз ризиків у системі політичного середовища бізнесу: 

зв'язок політичних ризиків з державним регулюванням 

економіки, прогнозування політичних ризиків, можливості 

лобіювання. 

Етап 2. Дослідження економічного середовища міжнародної діяльності підприємства 

Мета здійснення етапу Процедури 

Обгрунтування впливу 

чинників економічного 

середовища в країнах 

Близького Сходу 

- Визначення впливу елементів контролю над розподілом 

ресурсів у країні, аналіз частки державної власності у 

бізнесі. 

- Виявлення частки держави у зовнішньоторговельних 

операціях та у іншій діяльності на міжнародному ринку. 

- Аналіз обсягів акумулювання витрат і доходів на рівні 

держави та обсягів іноземного інвестування. 

- Аналіз експортно-імпортних торговельних бар'єрів 

упереджувального і поведінкового характеру, структурний 

аналіз ринкових бар'єрів з урахуванням їх поділу на 

стратегічні і нестратегічні. 

- Аналіз діяльності міжнародних фірм і ТНК в країні, на 

ринок якої планується вихід з метою визначення потенційної 

ринкової ніші, яку може зайняти підприємство. 

Етап 3. Вивчення соціально-культурного середовища міжнародної діяльності 

підприємства 

Мета здійснення етапу Процедури 

Обгрунтування впливу 

соціально-культурних 

чинників у країнах 

Близького Сходу 

- Визначення характеру і ступеня впливу різних аспектів 

національної культури на підприємницьку діяльність. 

- Визначення національних особливостей певної країни у 

системі крос-культурного аналізу (на основі методик 

Р.Льюїса, Г.Хоффстеде, Ф.Тромпенаарса). 

Етап 4. Узагальнення результатів аналізу: правового (політико-правового), економічного 

та соціально-культурного середовища підприємства для певного зарубіжного ринку 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 

Мета здійснення етапу Процедури 

Оцінка впливу сукупності 

чинників маркетингового 

середовища при виході на 

ринок країн Близького 

Сходу 

- Експертна оцінка чинників маркетингового середовища. 

- Ранжування чинників і виявлення найбільш значущих із 

них 

Етап 5. Розробка рекомендацій щодо виходу підприємства на ринок окремої країни з 

урахуванням впливу чинників міжнародного маркетингового середовища 

 

Наведені етапи дослідження слід розглядати як методологічний підхід 

до аналізу маркетингового середовища ринків країн Близького Сходу. 

Особливістю такого аналізу є необхідність врахування ступеня ринкових 

відмінностей економічних систем у країнах регіону, обраного для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз економічних систем країн 

Близького Сходу дозволяє виділити три групи країн (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл країн Близького Сходу за типами економічних систем 

Типи економічних систем Країни з певним типом економічної системи 

Традиційна економічна система Бахрейн, Катар, Кувейт, Палестина 

Сучасна економічна система Оман, Саудівська Аравія 

Змішана економічна система Йорданія, Ємен, Ліван, ОАЕ, Сирія, Ірак, Єгипет 

 

За здійсненим розподілом, у багатьох країнах Близького Сходу 

функціонують традиційні економічні системи, збереження яких обумовлено 

певними соціо-культурними та історичними факторами. Економічний 

розвиток таких країн обумовлюється впливом традицій і звичаїв, що 

передаються від покоління до покоління, а економічні ролі у суспільстві 

нерідко розподіляються згідно кастової та соціально-майнової 

приналежності. У більш розвинених країнах Близького Сходу панує 

змішаний тип економічних систем, для якого є характерним поєднання 

елементів традиційної економіки із ринковою. Поряд із збереженням 

традиційних укладів і видів діяльності тут розвивається підприємництво, 

з’являються виробництва із сучасними технологіями, формується 
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банківський і фінансовий сектори. Лише дві країни – Оман і Саудівську 

Аравію – можна віднести до країн з ринковою або сучасною економічною 

системою, в якій при існуванні певної національної специфіки мають місце 

всі атрибути сучасного ринкового господарства. Адміністративно-командна 

економічна система не представлена у жодній країні Близького Сходу. Отже, 

за цим показником більш ніж у половині країн регіону умови для виходу на 

ринок українських підприємств можна вважати сприятливими. 

Подальші дії щодо аналізу групи країн Близького Сходу передбачають 

більш глибоку сегментацію ринків на основі тотожності чинників макро- і 

мікромаркетингового середовища, оцінку конкурентних позицій 

підприємства і його продукції на існуючих сегментах і формування 

міжнародної маркетингової стратегії для обраних ринкових сегментів. 

Основною характеристикою регіону Близького Сходу, яка визначає 

його поточний геоекономічний стан, є зосередження найбагатіших у світі 

запасів вуглеводневої сировини. На експорті нафти і газу спеціалізуються 

практично всі країни регіону, і саме енергетична сировина є основою їх 

економічного добробуту. Економічною особливістю регіону є також яскраво 

виражені структурні перекоси у бік розвитку сировинного та енергетичного 

секторів національного господарства. Сировинна спеціалізація економіки 

визначає високу залежність економіки країн Близького Сходу від стану 

кон'юнктури світового ринку нафти і газу, що ставить у залежність 

економічний добробут населення регіону від цін на ці ресурси. 

На Близькому Сході сходяться морські та повітряні шляхи, що 

поєднують Європу з Азією і Тихоокеанським регіоном. Перевезення через 

Середземне море забезпечують нафтою і нафтопродуктами майже чверть 

населення планети. Отже, економіка багатьох країн залежить від політичного 

і економічного стану регіону Близького Сходу. З іншого боку, свобода 

судноплавства має важливе значення для економіки країн Перської затоки, а 

також Єгипту, який отримує за рахунок зборів за користування Суецьким 

каналом близько 2 млрд. дол. щорічно [173]. Таким чином, країни Близького 
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Сходу мають вигідне географічне положення, оскільки всі вони мають вихід 

до моря. Така ситуація є привабливою для українських промислових 

підприємств, які здійснюють постачання продукції до цих країн морським 

шляхом. 

Інша економічна особливість регіону полягає у тому, що майже всім 

країнам регіону притаманний високий вплив держави на економічні процеси. 

Як правило, найважливіші сфери економічної діяльності регіону, а саме 

нафто- і газовидобування, їх переробка і транспортування (включаючи і 

транспортну інфраструктуру – порти, нафтопроводи тощо) знаходяться під 

виключним контролем держави. Значною є роль держави і в інших 

соціальних й економічних процесах – освіті, охороні здоров'я, зовнішній 

торгівлі і т. і. Водночас, дослідження доводять, що рівень державного впливу 

на економіку не є однаковим для всіх країн регіону. З огляду на високий 

ризик сировинних диспропорцій для розвитку і добробуту національних 

економік, уряди країн Близького Сходу намагаються проводити політику 

економічної диверсифікації, розвиваючи паралельно з нафтогазовою галуззю 

інші. Зокрема, державами стимулюється розвиток міжнародного туризму і 

фінансів, здійснюються кроки в напрямку залучення передових наукомістких 

технологій і розвитку транспортного сектору. Проте, незважаючи на спроби 

диверсифікації, Близький Схід, як і раніше, залишається енергетичним 

центром світової економіки, на який припадає понад 65% усіх розвіданих у 

світі запасів нафти високої якості. 

Найважливішим показником, який характеризує рівень економічного 

розвитку країни, а отже і привабливість національного ринку, є динаміка 

ВВП. Він надає загальну інформацію про обсяги виробництва у національній 

економіці, дозволяє зробити висновки про рівень доходів населення та 

економічну активність. Аналіз цього показника доцільно здійснити на 

підставі офіційних даних [189] за доволі тривалий період часу з метою 

виявлення сталих тенденцій та нівелювання впливу випадкових або 

короткочасних кон’юнктурних коливань (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

ВВП по країнах Близького Сходу за 2005-2015 рр., млрд. дол. США 

Країни 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 15,97 18,51 21,73 25,71 22,94 25,71 28,78 30,75 32,54 33,39 31,13 

Єгипет 89,69 107,48 130,48 162,82 188,98 218,89 236,00 276,35 286,01 301,50 330,78 

Йорданія 12,59 15,06 17,11 21,97 23,82 26,43 28,84 30,94 33,59 35,83 37,52 

Ірак 49,96 65,14 88,84 131,61 111,66 138,52 185,75 218,00 234,65 228,73 180,07 

Ємен 16,75 19,08 21,66 26,91 25,13 30,91 32,73 35,40 40,42 43,23 37,73 

Катар 44,53 60,88 79,71 115,27 97,80 125,12 167,78 186,83 198,73 206,23 164,64 

Кувейт 80,80 101,55 114,64 147,40 105,90 115,42 154,03 174,07 174,16 162,63 114,04 

Ліван 21,29 21,80 24,58 28,83 35,14 38,01 40,08 43,21 44,35 45,73 47,09 

ОАЕ 180,62 222,11 257,92 315,48 253,55 286,05 348,53 373,43 388,60 401,96 370,30 

Оман 31,08 37,22 42,09 60,91 48,39 58,64 67,94 76,69 78,94 81,04 69,83 

Палестина 4,83 4,91 5,51 6,67 7,27 8,91 10,46 11,28 12,48 12,72 12,68 

Саудівська 

Аравія 
328,46 376,90 415,97 519,80 429,10 526,81 669,51 733,96 744,34 753,83 646,00 

Сирія 27,97 32,66 40,40 52,65 53,98 60,25 51,40 47,42 * * * 

*Дані відсутні 

 

Аналіз динаміки ВВП по країнах Близького Сходу дозволяє зробити 

висновок про зростання обсягу ВВП майже у всіх країнах регіону протягом 

періоду, що аналізується. Середньорічні темпи зростання ВВП, розраховані 

на підставі статистичних даних Світового банку [194], склали у середньому 

4,7%. Більшість країн регіону демонструють стабільне зростання економіки 

протягом 2006-2015 рр., хоча абсолютні показники темпів приросту обсягів 

ВВП у більшості країн зменшуються (табл. 2.4). По деяких країнах регіону 

спостерігаються коливання ВВП по окремих роках при збереженні загальної 

позитивної динаміки, зокрема, у Кувейті, Омані, ОАЕ. Це віддзеркалює 

коливання цін на нафту на світовому ринку і зменшення прибутків від її 

продажу. Винятком є економіка Ємену, для якої протягом останніх двох 

років притаманна негативна динаміка індексу приросту ВВП. За даними 

Світового банку, сумарний ВВП країн близькосхідного регіону у 2015 р. 

склав 2131,327 млрд. дол. США [193].  
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Таблиця 2.4 

Темпи приросту обсягів ВВП країн Близького Сходу по роках, %  

Країни 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 6,5 8,3 6,2 2,5 4,3 2,0 3,7 5,4 4,4 2,9 

Єгипет 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 2,1 2,2 4,2 

Йорданія 8,1 8,2 7,2 5,5 2,3 2,6 2,7 2,8 3,1 2,4 

Ірак 10,2 1,4 8,2 3,4 6,4 7,5 13,9 6,6 0,1 3,0 

Ємен 3,2 3,3 3,6 3,9 7,7 -12,7 2,4 4,8 -0,2 -28,1 

Катар 26,2 18,0 17,7 12,0 19,6 13,4 4,7 4,4 4,0 3,6 

Кувейт 7,5 6,0 2,5 -7,1 -2,4 9,6 6,6 1,1 0,5 1,8 

Ліван 1,6 9,3 9,1 10,3 8,0 2,0 2,2 0,9 1,8 1,3 

ОАЕ 9,8 3,2 3,2 -5,2 1,6 5,2 6,8 4,7 3,1 3,8 

Оман 5,4 4,5 8,2 6,1 4,8 -1,1 9,3 4,4 2,5 5,7 

Палестина -4,6 -1,7 -8,6 20,9 2,3 7,8 14,5 -4,3 -1,1 12,4 

Саудівська 

Аравія 

5,6 6,0 8,4 1,8 4,8 10,0 5,4 2,7 3,6 3,5 

Сирія 5,0 5,7 4,5 6,0 * * * * * * 

*Дані відсутні 

 

Аналіз структури сумарного ВВП за країнами (рис. 2.1) свідчить про те, 

що найбільша питома вага у структурі, а це майже третина загального ВВП, 

належить Саудівській Аравії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 – Структура номінального ВВП близькосхідного регіону у 2015 р. 

 

Значна частка Саудівської Аравії у сумарному ВВП країн регіону 

пояснюється тим, що основу економіки цієї країни становить видобуток і 
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експорт нафти. Понад 25% світових запасів нафти припадає саме на цю  

країну. Експорт нафти формує 90% прибутків від зовнішньої торгівлі, 75% 

надходжень бюджету та 45% ВВП. На світовому ринку нафти частка 

Саудівської Аравії становить більше 10%. Саме спеціалізація на видобутку і 

продажу нафти забезпечує лідируюче місце країни у структурі сумарного 

ВВП. Незважаючи на це, крім нафтовидобутку, у країні отримали розвиток 

галузі промисловості з виробництва нафтохімічних продуктів, мінеральних 

добрив, сталі, будівничих матеріалів.  

Чималі частки, що становлять більше 15% у структурі ВВП регіону, 

припадають на Єгипет та ОАЕ, від 6% до 8% мають Кувейт, Катар та Ірак, 

показники решти країн становлять близько 2% сумарного ВВП на кожну.  

Більш об’єктивним індикатором рівня соціально-економічного 

розвитку країни є показник розміру ВВП на душу населення (табл. 2.5).  

 

Таблиця 2.5 

Розмір ВВП на душу населення у країнах Близького Сходу за  

2005-2015 рр., тис. дол. США [194] 

Країни 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 18,42 19,67 21,17 23,04 19,17 20,39 22,03 23,06 24,11 24,52 22,60 

Єгипет 1,20 1,41 1,68 2,06 2,35 2,67 2,82 3,23 3,27 3,37 3,62 

Йорданія 2,36 2,72 2,97 3,66 3,80 4,05 4,27 4,42 4,66 4,83 4,94 

Ірак 1,85 2,35 3,13 4,51 3,73 4,49 5,83 6,62 6,88 6,49 4,94 

Ємен 0,82 0,91 1,00 1,21 1,10 1,31 1,35 1,42 1,58 1,65 1,41 

Катар 53,21 61,59 67,61 82,99 61,46 70,87 88,05 92,69 94,57 94,94 73,65 

Кувейт 35,69 42,50 45,16 54,48 36,76 37,73 47,55 50,90 48,46 43,33 29,30 

Ліван 5,34 5,37 6,02 7,02 8,40 8,76 8,73 8,77 8,39 8,15 8,05 

ОАЕ 40,30 42,95 42,91 45,72 32,91 34,34 39,90 41,71 42,99 44,24 40,44 

Оман 12,40 14,58 16,23 22,96 17,52 19,92 21,16 21,63 20,21 19,13 15,55 

Палестина 1,46 1,44 1,58 1,86 1,96 2,34 2,66 2,79 2,99 2,96 2,87 

Саудівська 

Аравія 
13,27 14,83 15,95 19,44 15,66 18,75 23,26 24,88 24,65 24,41 20,48 

Сирія 1,54 1,74 2,08 2,62 2,62 2,91 2,51 2,37 * * * 

* Дані відсутні 

 

Майже всі країни Близького Сходу демонструють стійку тенденцію до 

підвищення рівня ВВП на душу населення протягом досліджуваного періоду. 
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За аналізований період середньорічні темпи приросту рівня ВВП на душу 

населення склали у Бахрейні – 4,82%, в Єгипті – 4,81%, в Йорданії – 2,59%, в 

Іраку – 10,7%, у Катарі – 7,45 %, у Кувейті – 5,19%, у Лівані – 4,69%, в ОАЕ 

– 12,02%, в Омані – 4,13%, у Палестині – 7,27%, у Саудівській Аравії – 

2,05%, у Сирії – 3,35%. У 2014-2015рр. спостерігається зниження ВВП на 

душу населення у деяких країнах, зокрема, у Бахрейні, Іраку, Катарі, Кувейті, 

Омані, Саудівській Аравії, що пояснюється падінням у цей час цін на нафту 

на світовому ринку. В цілому економіка країн регіону зберігала високі темпи 

зростання, які перевищували темпи зростання світової економіки за цей 

період. Це є одним із суттєвих факторів формування міжнародного 

маркетингового середовища, сприятливого для виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу.  

Значний вплив на рівень економічного розвитку країн здійснюють 

демографічні показники, які віддзеркалюють стан, структуру і тенденції 

змінення чисельності населення і дозволяють оцінити об’єктивні передумови 

економічного зростання і потенційного розширення ринку.  

Незважаючи на те, що досліджувані країни мають різну чисельність 

населення, яка варіює від 1,4 млн. осіб у Бахрейні до 91,5 млн. осіб у Єгипті, 

характерною ознакою для всіх країн є переважання молодшого покоління у 

його структурі [172]. Частка дітей у віці до 15 років становить від 13,9 до 

41%, на населення працездатного віку припадає від 56 до 84,9% (табл. 2.6). 

Згідно з прогнозами, до 2050 року чисельність населення країн Близького 

Сходу збільшиться у два рази, що свідчить про високі темпи зростання 

населення в регіоні і потенційні можливості забезпечення економічного 

зростання країн. На користь такого висновку є також рівень охоплення 

населення вищою освітою. За даними Світового банку, у 2015 році у 

середньому третина населення країн Близького Сходу мала вищу освіту, а в 

деяких країнах, зокрема Йорданії, цей показник досягнув половини 

дорослого населення.  
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Таблиця 2.6 

Чисельність і структура населення у країнах Близького Сходу (2015 р.), 

тис. осіб [193] 

Країни Чисельність 

населення, всього 

Структура населення за віковими групами, % 

до 14 років 15-64 роки більше 65 

років 

Бахрейн 1377,237 21,5 76,1 2,4 

Єгипет 91508,084 33,2 61,6 5,2 

Йорданія 7594,547 35,5 60,7 3,8 

Ємен 26832,215 40,3 56,9 2,8 

Ірак 36423,395 41,0 56,0 3,0 

Катар 2235,355 15,5 83,3 1,2 

Кувейт 3892,115 22,3 75,7 2 

Ліван 5850,743 24,0 67,9 8,1 

ОАЕ 9156,963 13,9 84,9 1,2 

Оман 4490,541 20,5 76,9 2,6 

Палестина 4422,143 40,2 56,8 3,0 

Саудівська Аравія 31540,372 28,6 68,6 2,8 

Сирія 18502,413 37,1 58,8 4,1 

 

Названі ознаки населення є важливим фактором розвитку національної 

економіки, розширення внутрішнього ринку і збільшення його потенційної 

ємності для підприємств-експортерів. 

З огляду на розбіжності у показниках ВВП на душу населення 

доцільною є класифікація країн за рівнем економічного розвитку. За цим 

критерієм пропонується виділити три групи країн: 

− країни з високим рівнем економічного розвитку, в яких ВВП на душу 

населення складає понад 10 тис. дол. США (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, 

ОАЕ і Саудівська Аравія); 

− країни з середнім рівнем економічного розвитку, в яких ВВП на 

душу населення складає 4,0-10 тис. дол. США (Ірак, Ліван, Йорданія); 

− країни з низьким рівнем економічного розвитку, в яких ВВП на душу 

населення становить менше 4,0 тис. дол. США (Ємен, Єгипет, Палестина і 

Сирія). 

Запропонована класифікація країн Близького Сходу дозволяє 

українським підприємствам спрогнозувати потенційні обсяги попиту на 
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продукцію, обсяги її реалізації і оцінити привабливість зарубіжних ринків за 

цими параметрами. Важливим чинником класифікації країн за рівнем 

привабливості внутрішніх ринків є обсяг залучених прямих іноземних 

інвестицій. Аналіз інвестиційної привабливості країн Близького Сходу за 

2005-2015 рр. свідчить про позитивну динамку іноземних інвестицій, які 

залучаються до національних економік (табл. 2.7).  

За розрахунками, середньорічні темпи приросту обсягу прямих 

іноземних інвестицій за 2005-2012 рр. за країнами регіону становили: у 

Бахрейні – 22,6%, Єгипті – 31,8%, Йорданії – 50,5%, Ємені – 30,3%, Катарі – 

27,2%, Кувейті – 36,3%, Лівані – 23,9%, ОАЕ – 5,7%, Омані – 31,4%, 

Палестині – 3,6%, Саудівській Аравії – 72,7%. Починаючи з 2013 року, 

приток іноземних інвестицій по окремих країнах зменшується, що відбиває 

зміни кон’юнктури на світовому ринку нафти. До цих країн належать 

Бахрейн, Ірак, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія. Незважаючи на негативну 

динаміку абсолютних показників, середньорічні темпи приросту прямих 

іноземних інвестицій за більшістю країн регіону перевищують світові темпи 

приросту, які становлять 19,8%, що свідчить про достатній рівень 

інвестиційної привабливості ринків країн Близького Сходу.  

Серед основних груп чинників міжнародного маркетингового 

середовища слід виділити політичні чинники, які відіграють ключову роль у 

процесі розробки стратегії виходу на ринок країн Близького Сходу, 

визначення перспектив та пріоритетів діяльності підприємства в умовах 

іншої політичної системи. Політичні чинники здійснюють вплив на 

підприємницьку активність через спрощення або навпаки створення 

перешкод для розвитку бізнесу, регулювання інвестиційних процесів та 

експортно-імпортних операцій. Незважаючи на загальносвітове поширення 

демократичних цінностей і демократичних форм управління державою, в 

світі існує значна кількість країн з іншими політичними системами, в яких 

зберігається монархічний устрій. 
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Таблиця 2.7 

Приток іноземних інвестицій в економіку країн Близького Сходу  

за 2005-2015 рр., млн. дол. США [192] 

Країни 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014  2015 

Бахрейн 1048,6 2914,7 1756,3 1793,9 257,1 155,8 780,8 891,2 988,8 957,7 -1462,8 

Єгипет 5375,6 10042,8 11578,1 9494,6 6711,6 6385,6 -482,7 2797,7 4192,2 4783,2 6884,8 

Йорданія 1984,5 3544,0 2622,1 2826,7 2413,1 1688,4 1486,1 1513,2 1805,6 2009,3 1274, 8 

Ірак 515,3 383,0 971,8 1855,7 1598,3 1396,2 2082,0 3400,0 5131,2 4781,8 3468,5 

Ємен -302,1 1121,0 917,3 1554,6 129,2 188,6 -517,8 -14,2 -133,6 -233,1 -15,4 

Катар 2500,0 3500,0 4700,0 3778,6 8124,7 4670,3 938,5 395,9 -840,4 1040,4 1070,9 

Кувейт 233,9 121,3 111,5 -5,9 1113,6 1304,6 3259,1 2872,6 1433,6 485,8 284,6 

Ліван 2623,5 2674,5 3376,0 4333,0 4803,6 4279,9 3490,2 3158,6 2700,7 2906,1 2341,9 

ОАЕ 10899,9 12806,0 14186,5 5063,0 1134,3 8796,8 7152,1 8828,4 9491,0 10823,4 10975,9 

Оман 1538,4 1596,1 3332,1 2951,9 1485,8 1243,2 1629,1 1364,6 1612,4 1505,3 -2691,5 

Палестина 36,2 18,6 19,6 51,5 300,5 179,9 238,8 63,0 189,6 159,7 119,9 

Саудівська 

Аравія 

12106,7 18317,6 24333,8 39455,9 36457,7 29232,7 16308,3 12182,4 8864,7 8011,8 8141,0 

Сирія 500,0 659,0 1242,0 1465,6 2569,5 1469,2 * * * * * 

*Дані відсутні 

 

8
7
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Для врахування дії політичних факторів міжнародного маркетингового 

середовища доцільно визначити ті політичні відмінності, які притаманні 

країнам Близького Сходу.  

З метою визначення політичних чинників запропоновано розподіл 

країн регіону за видами форм державного правління (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Форми державного правління в країнах Близького Сходу  

Форми правління Наявність 

парламенту 

Країни 

Абсолютна монархія Відсутній  Катар, Оман, Саудівська Аравія, ОАЕ 

Конституційна монархія Присутній Бахрейн, Кувейт, Йорданія, 
 

Республіка Присутній Єгипет, Ірак, Ємен, Ліван, Палестина, Сирія 

 

У більшості країн Близького Сходу зберігається монархія як політична 

форма устрою суспільства. У Катарі, Омані, Саудівській Аравії вона є 

абсолютною, у Бахрейні, Кувейті, Йорданії встановлено конституційну 

монархію, в умовах якої існує парламентаризм, в ОАЕ сформовано 

федерацію абсолютних монархій. Інші країни регіону мають республіканську 

форму правління. Аналізуючи політичні чинники маркетингового 

середовища, слід зазначити, що сучасна монархія у різних формах її прояву 

не є суттєвою перешкодою на шляху розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. Проте парламентський устрій є більш привабливим 

для поширення масштабів такої діяльності, оскільки створює підґрунтя 

існування політичних свобод у суспільстві, що є необхідною запорукою 

вільної підприємницької діяльності.  

Наступним адміністративно-політичним фактором міжнародного 

маркетингового середовища є рівень урядової бюрократії, який вимірюється 

за кількістю дозвільних процедур, які необхідно пройти для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, а також кількістю процедур, які необхідно 

здійснити при реєстрації підприємства (табл. 2.9).  
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Таблиця 2.9 

Характеристика рівня урядової бюрократії у країнах Близького Сходу та 

Україні 

Кількість необхідних 

дозвільних процедур 

Б
а

х
р

ей
н

 

Є
г
и

п
е
т
 

Є
м

ен
 

Ір
а

к
 

Й
о

р
д
а

н
ія

 

К
а

т
а

р
 

К
у

в
ей

т
 

Л
ів

а
н

 

О
А

Е
 

О
м

а
н

 

П
а

л
ес

т
и

н
а
 

С
а

у
д

ів
сь

к
а

 
А

р
а

в
ія

 

С
и

р
ія

 

У
к

р
а
їн

а
 

- для здійснення 

зовнішньоекономічної 

діяльності 7 8 7 7 6 7 7 8 8 8 7 7 7 9 

- для реєстрації 

підприємства в країні 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 6 

 

Аналіз свідчить про те, що в країнах Близького Сходу, порівняно з 

Україною, рівень урядової бюрократії виражається у меншій кількості 

дозвільних процедур, які необхідно пройти для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності і реєстрації підприємства [140]. Шляхом 

спрощення і зменшення кількості дозвільних процедур у країнах Близького 

Сходу створено сприятливі умови для здійснення підприємницької 

діяльності, в тому числі у зовнішньоекономічній сфері. 

Ставлення уряду до представників іноземного бізнесу є одним із 

важливих чинників міжнародного маркетингового середовища. Зокрема, це 

знаходить відображення у створенні необхідних економічних, технічних, 

правових, інформаційних та інфраструктурних умов для залучення у країну 

іноземного капіталу. Сукупність адміністративно-політичних факторів 

обумовлює встановлення у країні певного режиму регулювання інвестиційної 

діяльності, що є важливою умовою встановлення єдиних принципів, методів і 

механізмів взаємодії іноземних інвесторів як з національними суб'єктами 

економічних відносин, так і з державними органами. 

За наслідками аналізу нормативно-правової бази і діючої практики 

здійснено угруповання країн Близького Сходу за способами регулювання 

інвестиційної діяльності (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Групування країн Близького Сходу за способами регулювання 

інвестиційної діяльності  

Способи регулювання інвестиційної діяльності Країни 

Законодавче регулювання інвестиційної діяльності 

відсутнє, іноземні інвестори отримують схвалення 

завдяки наявності зв'язків у місцевих урядових і ділових 

колах 

Бахрейн, Катар, Кувейт, 

ОАЕ, Оман, Саудівська 

Аравія 

Інвестиційна діяльність регулюється законами країни Єгипет, Йордания, Ліван, 

Ірак 

Регулювання інвестиційної діяльності відсутнє у зв'язку з 

високим рівнем нестабільності економіки країн 

Ємен, Палестина, Сирія 

 

У першій групі країн регулювання інвестиційної діяльності 

безпосередньо пов'язане з наявністю особистих контактів інвестора з 

представниками національної політичної і бізнес-еліти. Країни, що увійшли 

до цієї групи, – це в більшості своїй країни, які розташовані на узбережжі 

Перської затоки і мають доступ до нафтових родовищ. 

У другій групі країн Близького Сходу інвестиційна діяльність 

регулюється законодавчо, про що свідчить наявність законів «Про 

інвестиційну діяльність» та «Про іноземні інвестиції». У цих країнах 

законодавством передбачено пільги для іноземних інвесторів, створено 

умови для функціонування вільних економічних зон і реалізуються заходи 

щодо активного залучення іноземних інвестицій. У третю групу країн 

Близького Сходу увійшли країни, в яких періодично або протягом значного 

періоду часу відбуваються збройні конфлікти (Ліван, Палестина, Сирія), або 

такі, які знаходяться під патронажем світової спільноти і ООН, зокрема, Ірак. 

Незважаючи на певні розбіжності у способах регулювання 

інвестиційної діяльності по групах країн, комплексним і поширеним 

інструментом залучення іноземного капіталу стало створення спеціальних 

або вільних економічних зон (ВЕЗ) – територій з максимально сприятливими 

умовами для розвитку підприємницької діяльності. 
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З огляду на накопичений у світі позитивний досвід залучення 

міжнародного підприємницького капіталу з використанням ВЕЗ, подібні ідеї 

мають все більшу підтримку в країнах Близького Сходу, особливо на фоні 

економічної лібералізації в арабському світі. Позитивний вплив на процес 

створення ВЕЗ в регіоні здійснює вигідне географічне розташування, що 

дозволяє країнам Близького Сходу виступати своєрідним мостом між 

Африкою, Азією і Європою. Основною метою створення ВЕЗ у регіоні 

виступає залучення не тільки іноземного капіталу, але і підприємницького 

досвіду і сучасних технологій. Не менш важливим є інтенсифікація розвитку 

відсталих регіонів, загальне зростання ділової активності, розвиток 

інфраструктури, створення первинного імпульсу для активізації 

підприємницької діяльності. Все це спрямовано на досягнення генеральної 

мети – забезпечення сталого динамічного розвитку всього регіону Близького 

Сходу.  

Одним із індикаторів активізації ділової активності і розвитку сучасної 

інформаційної інфраструктури, які перетворюються на дієві фактори 

маркетингового середовища, слід вважати зростання кількості користувачів 

Інтернет і мобільного зв’язку у країнах Близького Сходу. За останні десять 

років охоплення населення сучасними засобами комунікацій і 

інформаційними мережами суттєво збільшилось. За розрахунками, 

середньорічний темп приросту частки користувачів Internet у загальній 

чисельності населення досяг в Єгипті 45,55%, в Йорданії – 33,45%, в Ємені – 

33,19%, в Катарі – 56,04%, в Кувейті – 43,86%, в Лівані – 28,36%, в Омані – 

16,14%, в Палестині – 34,84%, в Саудівській Аравії – 32,45%, в Сирії – 62,2%. 

Такі темпи приросту кількості користувачів Internet є більш високими у 

порівнянні із середніми показниками у світі. Відповідно до зазначеної 

тенденції, за період з 2005 по 2015 рр. збільшилась кількість персональних 

комп’ютерів і мобільних телефонів, яка досягла, зокрема, в Саудівській 

Аравії більше 60 персональних комп’ютерів і близько 50 телефонів у 

розрахунку на 100 осіб населення [174].  
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Досвід створення вільних економічних зон на Близькому Сході за 

минулі тридцять років продемонстрував значний приплив іноземного 

капіталу, технологій і ноу-хау. Поширенню цього процесу сприяло 

запровадження податкових пільг і преференцій для іноземних підприємців у 

ВЕЗ, зокрема, нульових ставок податку на прибуток і корпоративного 

податку, звільнення від сплати соціального податку за використання праці 

іноземних громадян тощо. Не меншу роль у залученні іноземного капіталу до 

ВЕЗ відіграли інші заходи фінансового стимулювання, зокрема, валютна 

лібералізація, вільний переказ отриманого прибутку за кордон, можливість 

створювати підприємства із 100% прямих іноземних інвестицій. Позитивний 

вплив на розвиток ВЕЗ здійснювали також митні привілеї: звільнення 

експортно-імпортних операцій від сплати мита і зборів, спрощений режим 

митного оформлення та контролю тощо. 

Окремої уваги в процесі здійснення комплексу міжнародного 

маркетингу і визначення маркетингової привабливості тих чи інших країн 

потребують питання культури суспільства, які визначають дію 

соціокультурних факторів маркетингового середовища. Між культурою 

суспільства і плануванням маркетингу існує прямий взаємозв'язок. При 

створенні рекламного повідомлення, зображення, проектуванні форми, 

дизайну товару слід враховувати соціально-культурні особливості 

сприйняття, рівень освіти населення, існуючі традиції та стандарти 

поведінки, символіку, прийняту у суспільстві [171]. Відмінності у культурно-

релігійних традиціях можуть перешкоджати встановленню дієвих контактів 

між промисловими підприємствами України і споживачами промислової 

продукції країн Близького Сходу. Соціально-економічна ситуація в країнах 

тісно пов'язана з їх культурно-релігійними традиціями і відчутно впливає на 

розвиток міжнародних економічних відносин, тому до освоєння ринку слід 

підходити дуже обережно і врівноважено. З метою уникнення соціальних 

протистоянь соціально-культурні перетворення слід вводити поступово, 

проводячи одночасно просвітницьку роботу у суспільстві. 
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Однією зі складових загальної категорії «культура суспільства» є його 

публічне право. У зв'язку з цим справедливо вважати, що елементом 

суспільної культури будь-якої країни або регіону є його правова культура. 

Правова культура, будучи складовою частиною духовної культури 

суспільства, характеризує досягнутий рівень розвитку його правосвідомості, 

ступінь досконалості правових норм, бездоганність чинного законодавства (в 

тому числі щодо регулювання господарської діяльності), рівень «юридичного 

багатства» суспільства у вигляді створеної суспільно-правової системи [182]. 

На науково-теоретичному та практичному рівнях виділяють три групи 

правових систем у світі [98, с. 53]: романо-германську, англо-саксонську, 

релігійну. 

Романо-германська система базується на засадах римського права, 

правовим фундаментом життєдіяльності суспільства в ній виступає 

нормативний акт - закон. Таку систему можна віднести до числа ієрархічних, 

строго регламентованих: норми права чітко розділені на дві правові підгалузі 

- приватного і публічного права, кожна з яких має свою сферу застосування. 

Фундамент англо-саксонської системи становить судовий прецедент. 

Залежно від сформованої судової практики, ті чи інші дії трактуються на 

розсуд відправника правосуддя, тобто в судовій системі домінують 

накопичені досвід і традиції. В основу релігійної системи покладено 

«божественну волю», яка віддзеркалюється у священних писаннях і 

релігійних текстах тієї чи іншої країни. У всіх країнах Близького Сходу 

використовується релігійна правова система, що представлена нормами 

мусульманського права. Джерелами права в такій системі виступають Коран, 

Сунна, Іджма і Кияс. 

Релігійні і культурні традиції різних націй треба враховувати у процесі 

здійснення міжнародного маркетингу. Країни Близького Сходу є країнами, де 

більш орієнтуються на особисті взаємини, ніж на угоду (результат), що 

визначає високу роль довіри, фактора особистого знайомства, рекомендації 

третьої сторони. У такому контексті важливими є особисті зустрічі, надання 
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повної інформації про учасників переговорів, уважне ставлення до 

смислових відтінків переговорів. Отже вміння проводити перемовини і 

налагоджувати неформальні комунікації за цих умов набувають особливого 

значення. 

Аналіз технологічного середовища міжнародного бізнесу передбачає 

усвідомлення і оцінку рівня розвитку технологій і технологічного 

сприйняття. На сьогоднішній день ступінь розвитку технології, її 

використання, здатність до інновацій є вирішальними факторами досягнення 

конкурентних переваг на ринках країн Близького Сходу і їх утримання. 

Ефективна міжнародна взаємодія українських промислових підприємств і 

споживачів промислової продукції у країнах Близького Сходу передбачає 

визначення ступеня технологічної відповідності сторін або на принципах 

паритету, або на принципах підпорядкування, або підряду. В умовах 

сучасного швидкого оновлення технологій виробництва продукції 

промислового призначення технічні характеристики товару, що 

експортується на зарубіжні ринки, набувають особливого значення. 

Українським промисловим підприємствам при виході на ринки країн 

Близького Сходу необхідно отримати відповідні сертифікати, що гарантують 

якість продукції, її відповідність технічним вимогам місцевих ринків, 

відсутність яких може зробити продукцію неконкурентоспроможною.  

За результатами дослідження факторів маркетингового середовища 

країн Близького Сходу пропонується здійснити угруповання країн за рівнем 

економічного розвитку і типами економічних систем, що функціонують у 

країнах (табл. 2.11). 

Країни, що ввійшли до першої групи (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, 

Оман, Саудівська Аравія), мають високий рівень ВВП на душу населення 

(понад 10 тис. дол. США), інвестиційна діяльність регулюється за допомогою 

прямого управління з боку уряду, економічний розвиток детермінується 

адміністративними заходами. 
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Таблиця 2.11 

Групування країн Близького Сходу за ступенем однорідності маркетингового середовища для 

українських промислових підприємств 
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І 

 

Саудівська 

Аравія 

+  
+    +   + +   + +  +  

 Оман  + +    +   + +   + +  +  

 Бахрейн +  +   + 
 

 +  +   + +  +  

 Катар +  +    +   + +   + +  +  

 Кувейт +  +   + 
 

 + 
 

+   + +  +  

 ОАЕ +  +    +   + +   + +  +  

ІІ 

 

Ірак +   +  
 

 + +   +  +  +   

Йорданія +   +  +   +   +  +  +   

Ліван  +  +  
 

 + +   +  + + +   

ІІІ 

 

Єгипет +    +   + +    + +    + 

Ємен +    +   + +    + +    + 

Палестина +    +   + +    + +  +  
 

Сирія  +   +   + +    + +    + 

9
5
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Населення цих країн має середній рівень охоплення вищою освітою і 

високий рівень доходів від зайнятості (невисокий рівень заробітної плати 

відзначається тільки в іноземних працівників). Все це пов'язано з тим, що ці 

країни розташовані на узбережжі Перської затоки і мають доступ до 

нафтових родовищ, що обумовлює високий рівень життя і можливість 

накопичення значних фінансових ресурсів. Привабливим є те, що 

технологічна інфраструктура у цих країнах тільки починає розвиватися, отже 

є перспективною для майбутніх інвесторів. 

Разом з тим, країни першої групи не мають підписаних міжнародних 

торгових угод, що обмежує проведення міжнародних торговельних операцій 

з ними. Що стосується приватної власності, то в країнах цієї групи тільки 20-

30% підприємств знаходиться у приватній власності, інші належать державі. 

Для іноземних інвесторів існує обмеження: підприємства з іноземним 

капіталом реєструються тільки за умов участі в них місцевого капіталу. 

Серед країн цієї групи найбільш привабливими є ОАЕ, які мають найбільш 

розвинену інфраструктуру, один з найбільш високих рівнів ВВП на душу 

населення і в яких регулювання економіки здійснюється за законами ринку. 

Країни, що увійшли до другої групи (Ірак, Йорданія і Ліван), мають 

середній рівень ВВП на душу населення, в той же час у цих країнах 

регулювання інвестиційної діяльності здійснюється на законодавчому рівні, а 

рівень освіти населення (охоплення населення вищою освітою) є 

максимальним серед інших країн Близького Сходу. Ці країни розвиваються 

за законами ринкової економіки, мають підписані міжнародні торговельні 

угоди, в тому числі з СОТ. Інфраструктура у цих країнах розвинена добре. 

Населення, незважаючи на високий рівень освіти, має середній рівень 

доходів, а також постійно підвищує свою кваліфікацію у навчальних центрах. 

У країнах другої групи на приватну власність припадає від 50 до 75% майна, 

для реєстрації підприємств за участю іноземного капіталу існує велика 

кількість привілеїв і законодавчо встановлених пільг, в тому числі і щодо 

оподаткування. Серед країн цієї групи варто виділити Йорданію як країну, 
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яка має високий рівень політичної й економічної стабільності, а отже, є 

привабливою у цьому аспекті для розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Для країн, що увійшли до третьої групи (Єгипет, Ємен, Палестина і 

Сирія), є характерним низький рівень ВВП на душу населення і низький 

рівень освіти населення. У цих країнах періодично відбуваються, або 

тривають протягом декількох останніх років збройні конфлікти, що 

викликають нестабільність економічної та політичної сфери. Останнє 

негативно впливає на інвестиційний клімат у цих країнах і стримує 

активність зарубіжних інвесторів і контрагентів. Разом з тим, країни цієї 

групи, зокрема Єгипет, прагнуть проводити політику, спрямовану на 

залучення іноземних інвестицій. Найбільш швидко зростаючими секторами 

єгипетської економіки є будівництво, зв'язок та інформаційні технології, 

туризм, обробна промисловість, транспорт, банківський сектор. Однак у 

зв'язку з нестабільністю внутрішньополітичної та економічної ситуації в 

країні після подій «арабської весни», приплив прямих іноземних інвестицій в 

Єгипет скоротився, активізувався вивіз капіталу за кордон. Уряд Єгипту 

першим з арабських і африканських країн підписав Декларацію про 

міжнародні інвестиції і транснаціональні компанії з Організацією 

економічного співробітництва та розвитку. Підписавши цей документ, 

Єгипет взяв на себе зобов'язання щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

країні, що сприяло залученню іноземних інвестицій та приходу 

транснаціональних корпорацій в єгипетську економіку.  

Стосовно оцінки перспектив виходу на ринки країн регіону 

промислових підприємств України, можна зробити висновок про те, що для 

них найбільш привабливими за рівнем економічного розвитку є країни 

Близького Сходу, що ввійшли до першої групи, а за типом регулювання 

інвестиційної діяльності – країни другої класифікаційної групи. 

Запропоноване угрупування країн Близького Сходу дає підстави для 

розробки конкретних стратегій виходу промислових підприємств України на 

окремі галузеві ринки із врахуванням національних умов країн.
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2.2 Оцінка можливостей і бар’єрів при виході промислових 

підприємств України на ринки країн Близького Сходу 

 

Інтеграція України у світову економіку обумовила активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Вона перетворилась на 

важливий фактор їх розвитку і запоруку стабільного розвитку економіки 

країни. Українські промислові підприємства знаходяться на шляху 

послідовного розвитку зовнішньоекономічних відносин з різними країнами 

світу, які відрізняються специфічними умовами ведення бізнесу. Саме тому 

для кожного підприємства стає актуальним питання формування власної 

стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю, яка була б 

адекватною умовам господарювання на ринках певних країн, враховувала б 

динаміку кон’юнктури міжнародного та внутрішнього ринків, базувалась на 

принципах адаптивності та гнучкості при прийнятті рішень. З метою 

розробки стратегій виходу українських промислових підприємств на ринки 

країн Близького Сходу доцільно здійснити оцінку можливостей і бар’єрів 

виходу промислових підприємств України на ринки країн Близького Сходу. 

Аналіз динаміки експорту продукції підприємств України за 2005-

2015 рр. свідчить про те, що основними партнерами українських 

промислових підприємств є споживачі країн СНД і Європи (табл. 2.12).  

 

Таблиця 2.12 

Географічний розподіл експорту продукції промислових підприємств 

України за 2005-2015 рр., млн. дол. США [52] 

Регіони 2005 2006 2007 2008  2009  2010 2011  2012 2013 2014 2015 

СНД 10531 12351 18087 23166 13472 18741 26177 25319 22077 14882 7806 

Європа 10881 12625 14774 19733 10265 13829 18442 17424 17064 17122 13248 

Америка 1831 2551 2686 4144 1124 2000 2552 2608 2164 1372 786 

Азія 8576 8446 10882 15887 12132 13715 17737 17681 16813 15351 12379 

Африка 2394 2374 2792 3902 2628 3019 3344 5638 5095 5098 3803 

Близький 

Схід 
2690 2924 3631 6184 4055 4869 5958 7781 6054 5887 4265 
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Разом з тим, за минуле десятиліття спостерігається збільшення 

абсолютних обсягів експорту продукції у країни Близького Сходу. Найбільші 

темпи приросту припадають на 2007-2008 рр., коли поставки у країни 

Близького Сходу зросли на 70 %, що значно перевищило відповідні 

показники по інших регіонах світу (рис. 2.2). Під час світової фінансової 

кризи 2009 р. відбувся спад експортної активності українських промислових 

підприємств по всіх досліджуваних регіонах. Зменшення відповідного 

річного показника склало від 23 до 72 відсотків. По країнах Близького Сходу 

падіння обсягів українського експорту становило 34,4 % відносно 

попереднього року, але зберігало позитивну динаміку відносно базового 

2005 р.  

 

 

Рис. 2.2 – Темпи приросту обсягів експорту продукції промислових 

підприємств України по регіонах світу у 2006-2015 рр., % 

 

Починаючи з 2013 р. вплив внутрішньополітичних процесів і зовнішніх 

факторів привів до погіршення умов здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності українськими промисловими підприємствами, що започаткувало 

черговий етап падіння обсягів товарно-експортних операцій. Скорочення 

експорту за три роки склало від 25 до 57 відсотків, що призвело до 
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зменшення абсолютних показників експортної торгівлі з країнами СНД і 

Америки нижче рівня 2005 р. Тільки за 2015 р. експорт товарів із України у 

порівнянні з 2014 р. зменшився на 29,4%, або на 15,9 млрд. дол. – до 38,2 

млрд. дол. Погіршення результатів зовнішньоекономічної діяльності 

відбулось на підприємствах майже усіх галузей. Суттєво скоротились 

експортні поставки підприємств паливно-енергетичного комплексу – у 6 

разів, машинобудування – у 2,2 рази, металургії – у 1,9 рази [117]. Разом з 

тим, на фоні загальної негативної динаміки країни Близького Сходу 

залишились у фокусі зовнішньоекономічних інтересів українських 

підприємств і продемонстрували найбільші темпи приросту обсягів 

українського експорту відносно базового року дослідження. Протягом десяти 

останніх років загальне збільшення обсягу експортних операцій з країнами 

Близького Сходу склало 58%. Це є підтвердженням економічної 

привабливості ринків країн регіону для українських промислових 

підприємств (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Обсяги експорту промислової продукції з України до країн Близького 

Сходу за 2005-2015 рр., млн. дол. США [52] 

Країни 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 5,9 2,1 11,8 2,4 0,1 2,3 3,3 1,4 7,6 1,4 0,7 

Єгипет 802,5 748,4 880,0 1560,0 1013,3 1328,0 1335,6 2898,3 2720,6 2862,1 2079,8 

Ємен 28,3 66,3 36,6 9,3 16,5 20,0 17,2 35,9 13,3 58,0 14,8 

Ірак 83,3 42,2 29,3 143,0 236,5 345,0 609,6 872,3 767,8 710,6 472,5 

Йорданія 182,1 317,9 433,2 998,4 474,5 519,0 448,5 536,8 412,4 314,8 135,8 

Катар 12,9 10,2 3,1 20,0 11,7 13,2 24,7 6,6 7,7 18,7 16,0 

Кувейт 16,6 28,4 25,4 39,6 22,2 22,7 2,8 10,7 30,2 14,7 6,9 

Ліван 102,5 104,8 136,2 339,9 694,1 1033,3 1362,2 1423,9 373,7 272,3 300,1 

ОАЕ 345,7 392,6 612,2 898,8 318,6 277,3 394,3 414,2 450,4 394,9 301,8 

Оман 47,9 71,7 92,9 177,6 14,9 15,6 20,1 69,3 49,9 35,1 28,0 

Саудівська 

Аравія 386,5 537,0 523,5 956,4 498,2 644,5 817,0 926,4 782,1 1031,4 761,6 

Сирія 676,2 602,2 846,9 1037,3 753,3 646,8 920,6 578,9 430,1 163,0 132,8 

Палестина 0,0 0,0 н/д 1,5 0,6 1,5 1,7 5,4 8,0 10,1 13,7 

 



101 

 

Найбільшим споживачем продукції українських підприємств протягом 

тривалого часу залишається Єгипет, частка якого у загальній структурі 

експорту до країн Близького Сходу склала 48,8% у 2015 р. (рис. 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3 – Частка країн Близького Сходу у загальних обсягах експорту 

українських промислових підприємств у 2015 р. 

 

Значні обсяги продукції українських виробників експортуються до 

Саудівської Аравії і Іраку, меншими є поставки до Лівану і ОАЕ. На ринки 

Бахрейну, Катару, Кувейту, Ємену, Оману і Палестини поставляється менше 

ніж по одному відсотку сукупної вартості експортованої продукції.  

За даними фіскальної служби, в загальній структурі українського 

експорту понад 46% становить сировина, напівфабрикати та інша продукція з 

невисоким рівнем доданої вартості. Частка машин, приладів, устаткування в 

експорті промислової продукції становить лише 10%, а на 

високотехнологічні товари, такі як турбореактивні двигуни, турбогвинтові і 

газові турбіни, припадає менше 2% експорту [117]. На думку експертів, така 

структура експорту українських промислових підприємств обумовлена не 

стільки технологічним відставанням і нездатністю до випуску продукції 

сучасного рівня, скільки жорсткою конкуренцією, з якою вони стикаються на 

Бахрейн 

0,02% 

Єгипет 

48,77% 

Ємен 

0,35% 

Ірак 

11,08% 

Йорданія 

3,18% 

Катар 

0,37% 

Кувейт 

0,16% 

Ліван 

7,04% 

ОАЕ 

7,08% 

Оман 

0,66% 

Палестина 

0,32% 
Саудівська Аравія 

17,86% 

Сирія 

3,11% 
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ринках розвинутих країн Європи і Північної Америки. Невідповідність 

продукції міжнародним стандартам і національним технічним вимогам 

впливає на конкурентоспроможність української продукції і суттєво обмежує 

доступ на ринки цих країн. За таких умов, ринки країн Близького Сходу зі 

своїми маркетинговими характеристиками можуть розглядатися як достойна 

альтернатива для експорту української високотехнологічної продукції.  

Аналіз структури експорту українських підприємств до країн 

Близького Сходу за видами продукції промислового призначення за 2005-

2011 рр. доводить, що у цьому напряму було зроблено певні кроки, які 

заклали основу для подальшого розвитку партнерських відносин (табл. 2.14). 

 

Таблиця 2.14 

Структура експорту українських підприємств до країн Близького Сходу 

за видами продукції промислового призначення за 2005-2011 рр.,  

тис. дол. США [52] 

Код товарної групи за 

УКТЗЕД 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

XVI. Машини, 

обладнання та механізми; 

електротехнічне 

обладнання 

2053,2 2584,2 3335,6 4267,3 4881,6 5519,0 6297,3 

84 - реактори ядерні, 

котли, машини 
924,5 1057,8 1587,4 2048,6 2345,7 2652,0 3026,0 

85 - електричні машини 1128,7 1526,4 1748,2 2218,7 2535,9 2867,0 3271,3 

XVII. Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

10646,8 11625,8 12471,4 14917,7 20531,4 23212,2 26485,5 

86 - залізничні 

локомотиви 
0 0 0 0 0 0,0 0,0 

87 - засоби наземного 

транспорту, крім 

залізничного 

7541,8 9054,1 9917,6 13847,2 18254,7 20638,2 23548,6 

88 - літальні апарати 3105 2571,7 2553,8 1070,5 2276,7 2574,0 2936,9 

89 - судна 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Разом 12700 14210 15807 19185 25413 28731,2 32782,8 

 

Основну частину експорту продукції промислового призначення в 

країни близькосхідного регіону становили наземні транспортні засоби, крім 
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залізничних. Це складає майже 72% від обсягу поставок за всіма групами 

технологічних товарів. Проте загальна частка такої продукції в структурі 

експорту українських промислових підприємств до країн Близького Сходу 

залишається дуже незначною і становить менше 1% [140]. З урахуванням 

результатів проведеного аналізу, можна здійснити обґрунтування 

можливостей вибору видів економічної діяльності підприємств України, з 

продукцією яких доцільно виходити на ринки країн Близького Сходу.  

Маркетингові дослідження дозволяють зробити висновок про те, що на 

цей час сформувалася група об'єктивних чинників, які сприятимуть 

зростанню ринку авіаперевезень у країнах Близького Сходу у найближчій 

перспективі. Передбачається досягнення стабілізації темпів економічного 

розвитку в регіоні на рівні не нижче 4-6% у рік, що відбуватиметься на тлі 

подальшої лібералізації економічного і соціального розвитку, процесів 

глобалізації, регіональної інтеграції та зростаючої мобільності трудових 

ресурсів. 

Чимале значення для такого прогнозу має низька вартість палива в 

країнах Близького Сходу, що обумовлено запасами нафти і компенсацією 

витрат на авіабензин з боку держави. Це здешевлює перевезення в регіоні і 

робить їх більш вигідними і конкурентоспроможними. Фактор низької ціни 

палива став одним з тих, що допоміг місцевим авіаперевізникам пережити 

кризу 2009-2010 років відносно безболісно. Все це відбувалося на тлі 

глибокої і тривалої рецесії на ринку авіаційних перевезень інших регіонів, у 

першу чергу Європи та Північної Америки. 

Разом з тим, слід зауважити, що створення нерівних умов конкуренції 

для місцевих авіаперевізників за рахунок компенсації витрат на паливо має і 

негативні наслідки, які в майбутньому можуть негативно відбитися на їх 

здатності конкурувати за рівних умов [165]. Ігнорування паливного фактора 

призводить до того, що багато авіарейсів в регіоні експлуатуються при 

критично низьких рівнях завантаження, що при встановленні справедливої 

ціни на бензин призвело б до збитків і навіть банкрутства авіакомпаній. 
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Наприклад, на рейсах між Ер-Ріядом і Даммамом, при наявності місць в 

салоні для 200-300 пасажирів, фактична заповнюваність крісел не досягає і 

50%. Незважаючи на наявність ряду негативних факторів, пов'язаних з 

нерівними умовами конкуренції, інші фундаментальні тенденції дозволяють 

прогнозувати щорічне зростання обсягів авіаперевезень у близькосхідному 

регіоні на рівні 8-9%. Ключовою детермінантою зростання стануть внутрішні 

регіональні перевезення, а також перевезення на маршрутах, що з'єднують 

країни Перської затоки з Південною Азією та Середземномор'ям. В якості 

пріоритетного напрямку розвитку ринку авіаперевезень у регіоні 

прогнозується зростання попиту на послуги низькобюджетних авіакомпаній 

(lowcost), серед яких лідируючі позиції на Близькому Сході займає Air Arabia 

із ОАЕ. Що стосується середньострокових і довгострокових прогнозів для 

розвитку сектора авіаперевезень, то в найближчі роки за темпами його 

розвитку країни Близького Сходу будуть відставати тільки від КНР і країн 

Азійсько-тихоокеанського регіону. За прогнозами експертів, протягом 

найближчих п'яти років близькосхідний регіон подвоїть свою частку на 

світовому ринку авіаперевезень: з нинішніх 4% до 8-9% у 2025 р. [110]. 

Виявлені тенденції дозволяють прогнозувати суттєве зростання попиту 

місцевих перевізників на нові авіалайнери. Найбільша потреба перевізників 

спостерігається у сегменті регіональних і внутрішньоконтинентальних 

(середньомагістральних) лайнерів. Прогнозні оцінки дозволяють 

стверджувати, що потенціал попиту на нові судна в десятки разів перевищує 

розмір поточного авіатранспортного парку перевізників з країн Близького 

Сходу, який зараз оцінюється в 220-240 суден. Серед уже наявних лайнерів 

домінують Boeing і Airbus, хоча в Єгипті, Іраку, Ємені та Сирії ще 

знаходяться в експлуатації близько трьох десятків літаків Ан, Як і Ту. Попит, 

що збільшується на повітряні перевезення місцевого і регіонального 

значення, до 2025 року створить потребу в 350-400 літаках місткістю від 60 

до 120 місць. Отже, мова йде про ринок обсягом в десятки мільярдів доларів.  
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З огляду на перспективи розвитку ринку авіаперевезень українські 

підприємства з виробництва повітряних суден, авіадвигунів, бортового 

обладнання мають позитивні перспективи освоєння нових ринків у поставках 

нових літаків і обладнання для перевізників Близького Сходу. Незважаючи 

на жорстку конкуренцію у цій сфері, українські виробники авіалайнерів 

мають свої конкурентні переваги і можуть претендувати на забезпечення 

поставок техніки до сегменту недорогих транспортних і пасажирських 

перевезень.   

Із транспортною галуззю пов'язаний і інший перспективний напрямок 

діяльності на ринках Близького Сходу – поставки вантажівок або розвиток 

автомобілебудування за участю українських виробників.   

Реалізація інфраструктурних проектів у регіоні сприяла зростанню 

обсягів продаж вантажних автомобілів останнім часом. Найбільшими 

ринками збуту стали Саудівська Аравія (4,1 тис. одиниць) і ОАЕ (3,8 тис. 

одиниць), які разом імпортували близько 8 тисяч 16-ти тонних вантажних 

автомобілів Volvo. Нарощуванню поставок продукції в Арабські Емірати 

сприяли також законодавчі нововведення, якими було обмежено 

максимальне завантаження автопоїздів, що автоматично збільшило потреби 

підприємств у вантажних автомобілях середнього тоннажу. 

Перспективним з точки зору розвитку ринку автомобілів і 

вантажопідйомної техніки є ринок Іраку, річна ємність якого оцінюється у 

3,5 тис. автомобілів. Особливість Іраку полягає в тому, що для задоволення 

потреб місцевого авторинку застосовуються не імпортні постачання, а схема 

місцевої зборки. Причому, у напівдержавних компаніях Saipa Diesel і Iran 

Khodro Diesel здійснюється крупновузлова зборка моделей Volvo і Daimler 

Chrysler не тільки для місцевого ринку, але і з метою експорту до сусідніх 

країн, а також країн Середньої Азії (Казахстану, Таджикистану, 

Туркменістану) і Закавказзя (Вірменії, Азербайджану). 

У Сирії користуються особливим попитом сідельні тягачі та вантажівки 

бортового типу. Основними каталізаторами зростання попиту стали 
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розширення обсягів вантажоперевезень у Саудівську Аравію і збільшення 

вантажних потоків через порти Латакія і Тартус. Українські постачальники 

займають на ринку Сирії місце в ніші недорогих, проте практичних, надійних 

в експлуатації і дешевих у ремонті автомобілів (КрАЗ). 

Ще більш ємним є єгипетський ринок вантажних автомобілів, щорічні 

потреби якого оцінюються у 5 тис. моделей. Особливістю єгипетського 

ринку є тендерна схема отримання замовлень на поставки. Для участі у 

тендері зарубіжний постачальник повинен надати банківську гарантію, 

підтверджену виключно єгипетським банком, для отримання якої необхідно 

розмістити в цьому банку певну суму коштів на період проведення тендеру. З 

огляду на високий рівень ринкових і політичних ризиків у Єгипті, більшість 

іноземних експортерів вантажних автомобілів віддають перевагу схемі 

роботи через місцевих агентів, які добре знайомі з діловою практикою і 

звичаями країни.  

Приймаючи до уваги названі обставини, пріоритетною моделлю виходу 

на ринок вантажних автомобілів у країнах Близького Сходу є організація 

контрактного виробництва або створення спільних автоскладальних 

підприємств. Схеми такої взаємодії вже апробовано українською 

холдинговою компанією «АвтоКрАЗ», досвід якої демонструє можливості їх 

подальшого розвитку з метою збільшення масштабів освоєння ринку регіону. 

Наступним напрямком зростання українського експорту до регіону 

Близького Сходу є поставки зброї для посилення обороноздатності країн. 

Постійні зони напруженості у близькосхідному регіоні обумовлюють 

зростання оборонних витрат країн. Збільшення витрат на безпеку є вигідним 

для виробників зброї, які стали менше виробляти через зниження 

національних оборонних бюджетів. За прогнозом аналітиків консалтингової 

фірми Frost & Sullivan, витрати на закупівлю озброєнь на Близькому Сході до 

2020 року можуть перевищити 100 млрд. дол., що становитиме 10-11% від 

сукупних світових витрат на оборону. Цей регіон залишиться 
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найперспективнішим для виробників зброї і охоронної продукції в найближчі 

п'ять-шість років [195].  

Арабські країни посилено озброюються, в той час як найбільші за 

розмірами оборонних бюджетів у світі регіони – Північна Америка (США) і 

Європа, – поступово зменшують свої витрати на озброєння. За прогнозами, в 

2020 році обсяг витрат на оборону в світі становитиме 1,6 трлн. дол., тоді як 

у 2010 році він не перевищував 1,2 трлн. дол. Якщо зараз на США припадає 

половина світових витрат на оборону, то через шість років їх частка має 

скоротитися менш ніж до 40%. Європа збереже свою частку на рівні 20%. 

Лідером за обсягами закупівель стануть країни Перської затоки. Велика 

частка імпорту озброєння припадає на Саудівську Аравію. За даними Frost & 

Sullivan, у наступному році обсяг витрат на озброєння становитиме близько 

50 млрд. дол. Причому, за результатами експертного аналізу, оборонні 

бюджети багатьох арабських країн не переглядаються, незважаючи на кризу. 

Традиційно головними постачальниками зброї на ринок країн Перської 

затоки були американські виробники, на частку яких припадало понад 50% 

поставок. Близько 16% озброєнь поставлялося із Франції, 9% – з Німеччини. 

На Україну припадає лише 3% продукції, що поставляється в сегменті 

оборонної продукції. Потенціал українського військово-промислового 

комплексу дозволяє значно збільшити обсяги постачання продукції 

оборонного значення. Промисловим підприємствам України, зайнятим у 

цьому виді діяльності, доцільно розглядати регіон Близького Сходу як 

потенційний ринок, що має велику ємність.  

За результатами аналізу можна зробити висновок про те, що окрім 

визначених, існує низка інших галузей, які представляють взаємний інтерес 

для налагодження міжнародного співробітництва між Україною і країнами 

Близького Сходу. Реалізація такого співробітництва має бути забезпечена не 

тільки шляхом здійснення традиційних експортних операцій, але й через 

розвиток більш інтенсивних форм взаємодії, що передбачають створення 
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спільних підприємств і пряме інвестування. Перспективними напрямками 

діяльності для українських промислових підприємств слід вважати: 

– інвестування у реконструкцію і модернізацію промислових 

виробничих потужностей з метою забезпечення технічних потреб країн 

Близького Сходу для розвитку хімічної промисловості, металургії, атомної 

енергетики, будування літальних і космічних апаратів, суднобудування, 

виробництва сільськогосподарської техніки і транспортних засобів;  

– створення спільних торгово-посередницьких компаній для поставок у 

країни Близького Сходу продовольчих товарів з України (пшениця, масло, 

цукор) і зустрічних поставок продукції садівництва на український ринок; 

– обмін науково-технічною інформацією і результатами наукових 

досліджень у сферах інноваційного розвитку промисловості, транспорту, 

будівництва; 

– забезпечення потреб країн Близького Сходу у кольорових металах, 

мінералах, зокрема, для декоративного оздоблення будинків і споруд; 

– обмін досвідом управлінської діяльності у сфері менеджменту, 

маркетингу, управління персоналом, фінансово-економічної діяльності. 

Результати дослідження маркетингового середовища країн Близького 

Сходу дозволяють виявити можливості і загрози для українських 

підприємств, що планують вихід на ринки країн регіону, і провести SWOT-

аналіз. У ньому, окрім можливостей і загроз, з’ясовуються також сильні і 

слабкі сторони українських промислових підприємств, визначені з точки зору 

їх конкурентоспроможності і наявності конкурентних переваг на зарубіжних 

ринках (табл. 2.15). Сильні сторони у поєднанні з можливостями дають змогу 

визначити найбільш конкурентні параметри, які доцільно розвивати у рамках 

обраної стратегії виходу на зарубіжні ринки.  

Високі темпи економічного зростання країн Близького Сходу, вигідне 

транспортно-географічне розташування, значний потенційний обсяг попиту 

на промислову продукцію створюють можливості для розвитку 

підприємницької діяльності на ринках цих країн. 
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Таблиця 2.15 

SWOT-аналіз українських промислових підприємств при виході на 

ринки країн Близького Сходу 

Можливості Загрози 

Високі темпи економічного зростання 

країн Близького Сходу 

Високий рівень 

конкурентоспроможності в регіоні 

Сприятливі політичні умови для 

ведення бізнесу 

Релігійна правова система і 

мусульманське право 

Державне заохочення іноземних 

інвестицій, зменшення кількості 

дозвільних і реєстраційних процедур 

Митні процедури і тарифні 

обмеження 

Вигідне транспортно-географічне 

розташування 

Відмінності у національно-

культурних традиціях 

Достатній рівень розвитку 

інформаційних технологій і засобів 

комунікації 

Особливі умови функціонування 

банківської сфери 

Високі темпи приросту населення і 

сприятлива демографічна структура 

Монархічна форма правління і 

необхідність особистих контактів 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Високий технологічний потенціал Відсутність джерел фінансування 

Кваліфіковані кадри Технологічне відставання 

Досвід міжнародної діяльності і 

співробітництва з країнами регіону 

Високий рівень матеріаломісткості 

продукції 

Науково-технічна база для здійснення 

НДДКР  

Невідповідність продукції  

міжнародним технічним стандартам 

Наявність виробничої 

інфраструктури і технологічних 

ланцюжків   

Високий рівень виробничої 

бюрократії  

 

Політико-правові умови у країнах Близького Сходу є сприятливими для 

українських промислових підприємств унаслідок позитивного ставлення 

уряду цих країн до представників міжнародного бізнесу, надання державних 

гарантій захисту інвестицій, спрощення дозвільних і реєстраційних процедур, 

мінімізації митних тарифів, надання економічних пільг у вільних 

економічних зонах. Сприятливими є також технологічні і соціально-
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демографічні чинники, які, за умов підсилення сильними сторонами 

українських промислових підприємств, дозволяють розглядати можливість 

створення філіалів або спільних підприємств у країнах Близького Сходу.  

Загрози, виявлені в ході проведеного аналізу, визначаються переважно 

національно-культурними особливостями регіону і не носять критичного 

характеру. Зменшення впливу слабких сторін стає можливим у ході виходу 

на зарубіжні ринки і адаптації техніко-технологічних стандартів діяльності 

до місцевих вимог. Проблему нестачі інвестиційних ресурсів доцільно 

вирішити шляхом залучення інвесторів з представників бізнесу країн регіону, 

на ринку якого виходитимуть українські промислові підприємства. При 

виборі адекватних і обґрунтованих інструментів формування і реалізації 

стратегії українські промислові підприємства отримують високі шанси 

виходу і налагодження діяльності на ринках країн Близького Сходу.  

Здійснюючи вихід на зовнішні ринки, суб’єкти господарювання 

керуються різними мотивами [62]. Незважаючи на те, що основною метою 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств є отримання 

економічних вигід, мотиви виходу пропонується умовно розділити на 

економічні та неекономічні (рис. 2.4).  

Перша група мотивів пов’язана з прагненням реалізувати значний 

виробничий потенціал українських підприємств в умовах сприятливого 

ринкового середовища. Друга група мотивів спирається на бажання 

використати ті переваги, які дають історичні передумови і національні 

особливості країн. Дослідженнями встановлено, що сила впливу мотивів із 

наведених груп є різною. В залежності від цього формується певний набір 

маркетингових інструментів виходу на ринок і обирається відповідна 

стратегія. 

Виявлено, що найбільш значущими мотивами для українських 

промислових підприємств під час виходу на ринки країн Близького Сходу є 

велика ємність ринку збуту у регіоні, успіх зарубіжних конкурентів на 
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ринках цих країн, наявність державних програм стимулювання створення 

спільних підприємств, що притаманне країнам другої класифікаційної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 – Мотиви виходу українських промислових підприємств на ринок 

країн Близького Сходу  

 

Незважаючи на наявність мотивів, що спричиняють позитивний вплив 

на розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських промислових 

підприємств, частка країн Близького Сходу в обсягах їх експорту 

залишається незначною. Аналіз виявив, що основною проблемою збереження 

низьких показників українського експорту є наявність бар'єрів входу на 

ринки цього регіону. 

Бар'єри входу на ринок визначають у науковій літературі як сукупність 

чинників об'єктивного або суб'єктивного характеру, що обмежують доступ 
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програм стимулювання 

спільних підприємств 

великий виробничий потенціал 

підприємств 

нь митних 

високі темпи соціально-

економічного розвитку 
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наявність економічних 

зв’язків, що історично 

склались  

низький рівень витрат на 

виробництво продукції 
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нових компаній на ринки або у галузі виробництва. Дія бар’єрів 

обумовлюється різними причинами. Вони можуть виникати внаслідок 

об’єктивних розбіжностей в характеристиках ринку, технологіях 

виробництва, уподобаннях споживачів, особливостях формування попиту та 

ін. На основі емпіричних досліджень бар'єри за змістом і характером впливу 

доцільно розподілити на адміністративні, економічні, інституціональні, 

соціокультурні.  

Адміністративні бар'єри виникають внаслідок введення законодавчих 

обмежень або регламентації певних видів діяльності. Їх подолання потребує 

отримання відповідних дозволів і ліцензій. В окремих випадках до 

представників зарубіжного бізнесу можуть висуватись особливі вимоги, для 

забезпечення виконання яких доцільно залучити місцевих фахівців і 

консультантів. Зниження сили впливу адміністративних бар'єрів передбачає 

необхідність чіткого дотримання правових норм, що регламентують 

діяльність суб’єктів господарювання в країні.  

Існування економічних бар'єрів пов’язано з високим рівнем витрат, які 

необхідно здійснити для входження на нові ринки. Вони обумовлені 

ефектами масштабу і навчання, які проявляються тільки після досягнення 

підприємством певного обсягу виробництва і реалізації продукції на ринку 

окремої країни. Підприємства-експортери стикаються з більш високим 

рівнем витрат на позиціонування і просування товарів, подолання 

конкуренції з національними і іншими зарубіжними виробниками. Однією з 

необхідних умов подолання економічних бар’єрів є забезпечення виробничої 

ефективності і конкурентоспроможності продукції на основі мінімізації 

витрат її випуску. 

До створення інституціональних бар’єрів призводять національні 

відмінності у процедурах ліцензування, отримання дозволів і сертифікатів. 

Крім того, у кожній країні встановлюється свій механізм державного 

регулювання економічної діяльності, контролю за цінами, рівнем 

прибутковості підприємств. Державне ціноутворення на продукцію або 
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адміністративне обмеження рентабельності можуть спричинити неявні 

витрати, що призведуть до втрати частки прибутку. До таких же наслідків 

можуть привести інституціональні перепони, пов’язані з реєстрацією 

підприємства або припиненням його діяльності, проходженням процедури 

банкрутства.  

Соціокультурні бар’єри обумовлені ментальними особливостями країн. 

Вони впливають на організацію виробничої діяльності і практику здійснення 

управлінських процесів, поширення бізнес-норм, формування уподобань 

споживачів на основі національних і культурних традицій. Відомим 

соціологом Г.Хофстеде були проведені масштабні дослідження в більш ніж 

60-ти країнах світу, що дозволили виділити основні критерії, які зумовлюють 

крос-культурні відмінності і впливають на способи ведення бізнесу 

представниками різних країн. Ці критерії були обґрунтовані у вигляді 

сукупності індексів, для вимірювання яких запропоновано шкалу від 1 до 120 

пунктів, що відбивають зміну відповідної характеристики від найменшого її 

прояву до максимального [166].  

1. Індекс індивідуалізму/колективізму (Individualism Index, IDV), який 

характеризує взаємовідносини між окремою особистістю (індивідуумом) і 

суспільством в цілому, відображаючи схильність людей до колективних або 

індивідуальних дій. Згідно з дослідженнями Г. Хофстеде, цей індекс у 

країнах Близького Сходу дорівнює 38, що виводить їх на 26 місце у 

світовому рейтингу. Це означає, що в країнах Близького Сходу переважає 

підпорядкування індивідуума суспільству, позиції «ми» над позицією «я». 

2. Індекс дистанції влади (Power Distance Index, PDI) – являє собою 

розрив між членами суспільства, які перебувають на різних рівнях владної 

ієрархії. Індекс дистанції влади, характеризуючи ставлення до авторитетів в 

суспільстві, вказує на ступінь терпимості даного суспільства до соціальної 

нерівності. Чим вище значення індексу дистанції влади, тим більшою мірою 

суспільство демонструє готовність до поділу на класи, підпорядкування, 

запровадження авторитарного стилю управління і т.д. Згідно з 
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дослідженнями Г.Хофстеде, значення цього індексу у країнах Близького 

Сходу становить 80 пунктів, що забезпечило їм 7 місце ву загальному 

рейтингу. Це свідчить про те, що особливістю країн Близького Сходу  є 

побудова суспільних відносин на принципах шани старшого покоління, 

підпорядкування авторитетам, поваги до влади. Нерівність у суспільстві 

сприймається як необхідна умова його  нормального функціонування. 

3. Індекс уникнення невизначеності (Uncertainty Avoidance Index, UAI) 

характеризує рівень ризиків, який прийнятний для членів суспільства. Індекс 

дозволяє оцінювати, якою мірою члени соціуму готові до свободи дій і 

свободи вибору, які власне і несуть в собі невизначеність. Або навпаки, 

наскільки вони запрограмовані на стабільність, стійкість і впевненість у 

завтрашньому дні. Згідно з дослідженням Г. Хофстеде, країни Близького 

Сходу мають значення цього індексу на рівні 68, і посідають з таким 

значенням 27 місце в рейтингу. Це свідчить про те, що населення країн в 

більшості своїй відкрито до нового, демонструє готовність йти на 

експерименти, ризикувати, в тому числі займаючись новими для себе видами 

підприємницької діяльності, впроваджуючи інновації і т.п. 

4. Індекс мужності (Masculinity Index, MAS). Показник характеризує 

домінування у суспільстві поведінкових характеристик, що традиційно 

відносяться до одного з типів: чоловічого чи жіночого. Якщо в суспільстві 

домінує конкуренція, змагальність, стимулюються нові ідеї в 

підприємництві, проривні інновації - воно відноситься до «чоловічого» типу. 

Якщо велика ставка робиться на соціальні стандарти, рівень життя, високу 

якість освіти, медицину і т. і. – це суспільство «жіночого» типу. Згідно з 

дослідженнями Г. Хофстеде, у країнах Близького Сходу значення цього 

індекса встановилось на рівні 53, що відповідає 23 позиції в рейтингу. Тобто 

у суспільстві домінує «чоловічий» тип поведінки, проте його вплив 

обмежений значним ступенем прояву протилежних «жіночих» принципів, що 

обумовлює місце країн у нижній частині загального рейтингу. У координатах 
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моделі Г. Хофстеде це слід розуміти таким чином, що населення цих країн 

підготовлене для сприйняття і втілення нових підприємницьких ідей. 

У процесі досліджень було доведено наявність стійкого взаємозв'язку 

між культурними характеристиками країни (по Г. Хофстеде) і поведінковими 

особливостями мешканців. Наприклад, індекс дистанції влади тісно 

пов'язаний з соціальним іміджем і значимістю брендів. Високе значення 

індексу дистанції влади в країнах близькосхідного регіону обумовлює 

ефективність використання такої компоненти маркетингу при виході на нові 

ринки як бренд або торгова марка. Отже, при просуванні продукції 

промислового призначення українських виробників високу ефективність 

матиме іміджева компонента бренду, де акцент буде зроблений на статус і 

авторитет торгової марки, її асоціювання з приналежністю до певної 

соціальної групи людей і соціальної моделі поведінки. 

На цей час країни Близького Сходу знаходяться в стадії переходу до 

індустріального етапу суспільного прогресу, який характеризується не 

стільки формуванням більш ліберальної й демократичної моделі розвитку 

суспільства, скільки корінною модернізацією і розвитком економіки. Одним 

із серйозних бар'єрів для встановлення партнерства між Україною та 

країнами Близького Сходу стають суттєві відмінності в менталітеті. Значний 

вплив на ділові відносини в арабському світі здійснює релігія, культурні 

особливості, національні традиції. Це стосується всього – від специфіки 

комунікацій між партнерами на етапі передконтрактної підготовки і 

укладення угод до реалізації спільних зусиль щодо впровадження проектів. З 

огляду на це, врахування ментальних відмінностей повинно бути 

обов’язковою передумовою розробки стратегій виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу. 

За оцінками експертів ділового центру «Україна – Близький Схід», 

значимою причиною недостатнього обсягу експорту української продукції на 

ринки країн Близького Сходу є дефіцит в Україні фахівців з країн Близького 

Сходу і спеціалістів зі знанням арабської мови. Крім того, вихід промислових 
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підприємств України на ринки країн Близького Сходу гальмує недостатня 

кількість фахівців з міжнародного маркетингу в країні, і тим більше, з 

маркетингу на ринках країн Близького Сходу. Промислове підприємство при 

виході на новий ринок має орієнтуватися в тому, на які групи продукції 

попит є найбільшим і сталим; знати, який діапазон цін і які характеристики 

продукції є найбільш привабливими для споживачів. Саме маркетолог в 

галузі міжнародного маркетингу на основі досліджень має визначати, з якими 

характеристиками має бути продукція, яку інформацію слід надати 

споживачам і як краще проінформувати споживачів про її властивості. Отже, 

спеціаліст з міжнародного маркетингу має створювати основу для розробки 

стратегії виходу промислового підприємства на ринок країн Близького 

Сходу. Проте, практична відсутність фахівців в цій сфері є однією з причин 

низького використання експортного потенціалу промисловими 

підприємствами України [121]. 

Українські фахівці зазначають однобокість і слабку кореспонденцію 

зовнішньої економічної політики України та країн Близького Сходу, а також 

низький ступінь використання міжурядових довгострокових угод з метою 

створення і реалізації найбільш перспективних форм виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу [63; 140]. 

Епізодичність і недостатність комунікацій, відсутність поінформованості 

представників українських підприємств про стан ринків і розвиток 

суспільних процесів у країнах регіону, про особливості умов роботи в 

арабському світі, низький рівень ефективності управління експортним 

потенціалом українських підприємств спричиняють у сукупності недостатню 

активність українських промислових підприємств на ринках країн Близького 

Сходу [115, с. 110].  

Іншою проблемою низької активності українських промислових 

підприємств на ринках країн Близького Сходу є низькі показники та 

характеристики конкурентоспроможності їхньої продукції. Фахівці з 

міжнародної діяльності відзначають низку технічних і організаційних 
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проблем на шляху просування продукції промислових підприємств України 

на ринки країн Близького Сходу. Серед них виділяють такі: технічну і 

технологічну невідповідність матеріально-виробничої бази українських 

промислових підприємств світовим аналогам; брак оборотних коштів через 

складний механізм залучення зовнішніх джерел фінансування і високу 

вартість кредитних ресурсів; високий рівень цін на матеріально-сировинні 

ресурси, тарифи і вартість транспортних послуг [77]. Створенню 

конкурентних переваг для промислових підприємств України можуть 

сприяти заходи, спрямовані на удосконалення цінової, податкової, облікової 

політики держави. Важливими є заходи, що спрямовані на зниження витрат і 

вартості експортної продукції, застосування організаційно-технічних 

механізмів стимулювання придбання промисловими підприємствами України 

основних засобів із передовими техніко-економічними характеристиками для 

використання їх у виконанні експортних замовлень [103, с. 71]. 

Розробка і просування продукції промислового призначення, особливо 

інноваційної продукції, вимагають нових форм організації міжнародної 

діяльності підприємств, в основі яких має знаходитися ефективне 

міжнародне науково-технічне, інноваційне, інвестиційне та маркетингове 

співробітництво між суб'єктами українського ринку і ринків країн Близького 

Сходу [64]. Для підвищення конкурентоспроможності продукції українським 

промисловим підприємствам доцільно налагоджувати коопераційні 

відносини з потенційними клієнтами і партнерами у сфері науково-

інноваційної діяльності. У такий спосіб можна забезпечити створення 

«міжнародних мереж підприємств», які сприятимуть координації у сфері 

інноваційної діяльності з метою розвитку експортного потенціалу 

підприємств [132, с. 94]. 

Наступним бар’єром виходу українських промислових підприємств на 

ринок близькосхідного регіону є відмінності у діяльності банківських систем 

України і ісламських країн. Концептуально вони відрізняються між собою 

двома параметрами – етичними принципами діяльності і портфелем послуг, 
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що надаються банками. Банки ісламських країн будують свою діяльність на 

принципах, що є похідними від заповідей Корану. Зокрема, ісламські банки 

повністю відмовляються від практики нарахування і стягування кредитних 

відсотків, оскільки іслам як релігія забороняє отримувати відсотки, 

прирівнюючи таку діяльність до гріховного лихварства [158; 175]. 

Обслуговування у таких банках вимагає від клієнтів повної прозорості 

бізнесу і включення банку у розподіл прибутків, що не завжди влаштовує 

представників українських підприємств.  

Наявність бар’єрів різного походження обмежує свободу доступу 

компаній на ринки збуту. У відповідності до підходу Дж. Бейна, за ступенем 

свободи входження нових фірм на ринки формуються чотири типи ринкових 

структур:  

– ринки із вільним доступом, на яких нові учасники майже не 

стикаються з перешкодами для початку своєї діяльності; 

– ринки з неефективними бар’єрами, подолання яких є можливим за 

рахунок запровадження методів цінової і нецінової конкуренції; 

– ринки з ефективними бар’єрами, які відрізняються дуже обмеженим 

доступом нових підприємств і зазвичай характеризуються збереженням 

досягнутого складу учасників; 

– ринки із заблокованим доступом, потрапити на які у поточний період 

майже неможливо [159].  

На основі запропонованої Дж. Бейном класифікації ринків, було 

здійснено класифікацію бар’єрів, з якими стикаються українські промислові 

підприємства при виході на ринки країн Близького Сходу. В якості критерію 

розподілу бар’єрів покладено силу їх впливу, що визначає доступність входу 

і корелює із відповідним типом ринкової структури. Для визначення сили 

впливу використано бальну шкалу від 1 до 4. Мінімальне значення «один» 

отримують бар’єри, що майже не обмежують вступ нових підприємств і є 

характерними для ринків з вільним доступом. У два бали пропонується 

оцінювати ті обмеження, які притаманні ринкам з неефективними бар’єрами. 
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Сила їх впливу є незначною, тому фірми-новачки мають можливість їх 

подолання за допомогою адаптації виробництва і маркетингових засобів до 

місцевих умов. Оцінку у три бали будуть отримувати бар’єри, що діють на 

ринках з ефективними бар’єрами. Вони суттєво обмежують доступ нових 

підприємств і вимагають від них значних зусиль технологічного й 

організаційно-економічного характеру для подолання і отримання 

можливості входження на ринок. Чотири бали із запропонованої шкали 

будуть мати ті бар’єри, які у поточний період практично блокують доступ на 

ринки і обумовлюють необхідність інноваційних рішень у діяльності 

підприємств-експортерів для їх подолання. За результатами проведеної 

експертної оцінки здійснено розмежування впливу бар’єрів у сфері 

виробництва і експорту українських промислових підприємств при виході на 

ринки країн Близького Сходу (табл. 2.16). 

 

Таблиця 2.16 

Оцінка сили впливу бар'єрів у сфері виробництва та експорту продукції 

українських промислових підприємств 

Бар’єри Виробництво Експорт 

Відмінності у соціокультурному середовищі 1 2 

Відмінності у політико-правовій сфері 1 3 

Низька ступінь диверсифікації валютних ризиків 2 3 

Високий рівень експортних митних тарифів 2 4 

Відсутність висококваліфікованого персоналу в галузі 

міжнародного маркетингу і спеціалістів-арабоведів 
3 3 

Обмеженість доступу до зовнішніх джерел 

фінансування і висока вартість їх використання 
3 3 

Використання застарілої виробничо-матеріальної і  

технологічної бази 
3 4 

Висока вартість транспортування експортної 

продукції  
4 3 

Високий рівень конкурентоспроможності в регіоні 4 4 

Відсутність інноваційних розробок у виробництві 4 4 
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Аналіз виявлених бар’єрів дозволив зробити висновок про те, що 

найбільшу силу впливу мають такі бар'єри виходу українських підприємств 

на ринок країн Близького Сходу як високий рівень конкурентоспроможності 

в регіоні, відсутність інноваційних розробок для вдосконалення виробництва, 

використання застарілої виробничо-матеріальної і технологічної бази, висока 

вартість транспортування експортної продукції. Подолання цих бар’єрів 

вимагатиме від українських виробників реалізації комплексу задач щодо 

поліпшення технологій, застосування нових організаційно-управлінських і 

економічних форм діяльності, використання сучасних стратегій та 

інструментів міжнародного маркетингу, розроблених на засадах системного 

підходу. Особливої уваги потребують питання фінансового забезпечення і 

формування збалансованого інвестиційного портфелю за рахунок залучення 

коштів із різних джерел з розподіленими ризиками. Виникає також низка 

юридичних питань щодо врегулювання діяльності багатосторонніх 

економічних відносин між представниками різних країн і застосуванням 

положень національних правових систем. На етапі підготовки до виходу на 

визначені цільові ринки країн Близького Сходу головним завданням стає 

усунення законодавчих і економічних бар’єрів на шляху налагодження 

взаємного співробітництва, формування відповідного середовища для 

розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, встановлення 

контактів на рівні окремих адміністративно-промислових регіонів, що 

відіграють важливу роль у розвитку економіки окремих країн. 

Після визначення стратегічних напрямів розвитку українським 

промисловим підприємствам необхідно забезпечити вирішення тактичних 

завдань щодо пристосування до нового економічного середовища, 

підвищення ефективності використання наявних ресурсів, активізації 

інтелектуального потенціалу, здійснення інноваційних і конструкторських 

розробок, запровадження новітніх інформаційних і адміністративно-

управлінських технологій.  
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2.3 Аналіз використання маркетингових стратегій та інструментів 

промисловими підприємствами України на ринках країн Близького 

Сходу 

 

Розробка дієвої міжнародної маркетингової стратегії потребує 

дослідження маркетингових політик та інструментів виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу. Тому з метою 

виявлення і аналізу сильних і слабких сторін українських промислових 

підприємств, а також визначення основних проблем, що виникають в процесі 

впровадження стратегій міжнародного маркетингу, і розробки рекомендацій 

для підвищення ефективності виходу українських промислових підприємств 

на ринок країн Близького Сходу, було встановлено наступні завдання: 

− виявити маркетингові політики, які використовують українські 

промислові підприємств для виходу на ринок країн Близького Сходу; 

− проаналізувати типи взаємозв'язків між маркетинговими політиками 

і маркетинговими стратегіями; 

− виявити характер впливу маркетингових політик на маркетингові 

стратегії і їх перспективи на ринку країн Близького Сходу; 

− визначити головні проблеми і бар'єри, що виникають в процесі 

виходу українських промислових підприємств на ринок країн Близького 

Сходу. 

На підставі експертної оцінки комплексу інструментів реалізації 

міжнародної маркетингової стратегії, які використовуються українськими 

промисловими підприємствами, були визначені наступні категорії змінних: 

− залежні, в якості яких розглядаються види маркетингової політики: 

товарна політика, цінова політика, політика просування, політика розподілу, 

маркетингова інформаційна система, політика сегментації, організаційна 

структура, маркетингове середовище; 
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− незалежні, якими є маркетингові стратегії підприємств та їх складові: 

стратегії виходу, потенціал конкурентних переваг, маркетингові можливості, 

стратегічне планування. 

Емпіричною базою дослідження стали 110 українських промислових 

підприємств, що працюють на зарубіжних ринках, у тому числі у країнах 

Близького Сходу. В ході дослідження було проведено опитування, метою 

якого стало вивчення стратегій та інструментів, що використовуються 

українськими підприємствами під час виходу на ринки країн Близького 

Сходу. Опитування передбачало анкетування експертів підприємств за 17 

питаннями та одержання проміжних результатів (Додаток А).  

Підприємства було проаналізовано із використанням показників 

середнього арифметичного (розраховується для кожної шкали окремо, а 

також для комбінованих показників маркетингових політик і маркетингових 

стратегій), стандартного відхилення, відносних частот за всіма шкалами, що 

використовувалися. Залежні і незалежні змінні вимірювалися цілою низкою 

індикаторів, сформованих за порядковою шкалою.  

Перевірка стійкості шкал, що використовуються в дослідженні, 

здійснювалася за допомогою програми SPSS (Статистичний пакет для 

соціальних наук) на основі розрахунку коефіцієнту альфа Кронбаха, який 

оцінює внутрішню узгодженість характеристик, що описують певний об'єкт. 

Згідно табл. 2.17, даний коефіцієнт для всіх шкал варіює від 0,705 до 0,981, 

що свідчить про внутрішню узгодженість елементів, які використовувалися 

для оцінки маркетингових політик і маркетингових стратегій і, відповідно, 

доводить надійність отриманих даних [66]. 

До основних обмежень, що впливають на результат оцінки 

узгодженості політик та розрахунок відповідних індикаторів, було виділено 

такі: 

− використання в якості бази дослідження виключно промислових 

підприємств; 
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− наявність організаційних труднощів в процесі поширення анкети та 

отримання відповідей; 

− складність адміністративних процедур; 

− наявність труднощів з анкетуванням, що пов’язано із значним 

географічним розкидом підприємств; 

− наявність комунікаційних проблем, які проявляються у відсутності 

бажання з боку представників підприємств щодо участі в анкетуванні. 

 

Таблиця 2.17 

Показники узгодженості індикаторів маркетингових політик 

Категорії змінних 
Коефіцієнт  

α Кронбаха 

Товарна політика 0,705 

Цінова політика 0,729 

Політика просування та реклами 0,805 

Політика розподілу 0,981 

Політика маркетингової інформаційної системи 0,952 

Політика сегментації 0,849 

Організаційна структура 0,894 

Маркетингове середовище 0,926 

Стратегії виходу  0,492 

Потенціал конкурентних переваг 0,967 

Маркетингові можливості 0,924 

Стратегічне планування 0,973 

 

Для перевірки статистичної гіпотези дослідження та аналізу анкетних 

даних використовувалися наступні статистичні методи та критерії [53]: 

− проста лінійна регресія (Simple Liner Regression) для оцінки ступеня 

впливу незалежної змінної на залежну змінну; 

−  статистичні критерії Т-test (для визначення рівня істотності 

відмінностей середніх показників отриманих розподілів від середнього бала 

шкали) і F-test (для визначення статистичної істотності побудованої 

регресійної моделі); 

− коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона для визначення сили і напряму 

зв'язку між змінними при перевірці гіпотези на рівні істотності 95%. 



124 

 

На першому етапі дослідження міжнародної маркетингової діяльності 

українських промислових підприємств було здійснено аналіз їх товарної 

політики. Товарна політика реалізується стосовно першого елементу 

комплексу маркетингу «Product» і спрямована на задоволення потреб 

споживачів [35]. В результаті анкетування промислових підприємств було 

виявлено основні заходи, які вони здійснюють в рамках своєї товарної 

політики під час виходу на зовнішній ринок, та проведено їх оцінку 

(табл. 2.18). 

 

Таблиця 2.18 

Статистичні показники розподілу за елементами товарної політики 

№ Складові політики 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Пропонування широкого спектру товарів і докладання 

постійних зусиль для його розширення 
3,25 1,402 0,165 

2. 
Прагнення виділити свою продукцію серед аналогічних товарів 

конкурентів на зарубіжних ринках 
3,89 5,723 0,001 

3. 
Стимулювання виробництва товарів, які є 

конкурентоспроможними на зарубіжних ринках 
3,09 0,454 0,651 

4. Залучення клієнтів за допомогою бренду на зарубіжних ринках 2,25 -5,609 0,001 

5. 
Розробка програм лояльності для постійних клієнтів на 

зарубіжних ринках 
2,2 -5,835 0,001 

6. 
Використання єдиної торгової марки на зарубіжних та 

внутрішньому ринках 
2,59 -2,37 0,02 

7. 
Використання альтернативних матеріалів для поліпшення 

якості і технологічності продукції на зарубіжних ринках 
3,36 2,261 0,027 

8. 
Моніторинг розвитком товарів і послуг конкуруючих компаній 

на зарубіжних ринках 
2,09 -7,467 0,001 

9. 
Можливість реалізації концепції високої якість продукції на 

зарубіжних ринках 
1,91 -7,514 0,001 

10. Адаптація до стандартів зарубіжних ринків 1,96 -8,294 0,001 

11. Відповідність якості продукції рівню її безпеки 3,26 1,566 0,121 

12. 
Наявність довіри у посередників і споживачів на зарубіжних 

ринках до продукції підприємства  
2,1 -7,411 0,001 

13. 
Надання післяпродажного обслуговування (технічне 

обслуговування, консалтинг і т.д.) на зарубіжних ринках 
3,05 0,311 0,757 

14. 
Здійснення політики з розвитку асортиментного ряду і 

споживчих якостей продукції на зарубіжних ринках 
1,64 -12,722 0,001 

15. Наявність міжнародного сертифікату якості ISO-900 3,48 2,949 0,004 

16. Виробництво продукції, яка затребувана на зарубіжних ринках 2,86 -0,882 0,38 

 Результати політики поліпшення якості, у тому числі:    

17. 
Зростання економічних показників, річного обсягу продажів і 

річного прибутку 
1,88 -8,576 0,001 

18. Зростання частки ринку 1,85 -9,963 0,001 

19. 
Підвищення конкурентоспроможності товарів підприємства на 

зовнішніх ринках 
3,51 2,853 0,006 
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Серед елементів товарної політики середнє арифметичне значення, що 

є вищим за середній бал шкали притаманне для елементів за номерами: 1, 2, 

3, 7, 11, 13, 15, 19. Однак статистично істотними (згідно з результатами 

процедури Т-test, на рівні альфа 0,01 і 0,05), ці відмінності є у елементів за 

номерами: 2, 7, 15, 19. Таким чином, саме ці елементи товарної політики 

переважно використовуються підприємствами, що мають вихід на ринки 

країн Близького Сходу, і саме вони визначають характер діяльності цих 

підприємств. 

Що стосується інших елементів товарної політики, які є за номерами: 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, то для них середній бал є статистично істотним 

та меншим за середній бал шкали, що свідчить про недостатнє використання 

цих елементів підприємствами. Середній бал за всіма складовими товарної 

політики дорівнює 2,64, тобто є істотним та меншим за середній бал шкали. 

Це свідчить про те, що промислові підприємства недостатньо 

використовують товарну політику в комплексі, зосереджуючись лише на 

окремих її елементах. 

Однією з найважливіших складових маркетингової діяльності 

підприємства є цінова політика, яка має ґрунтуватися на використанні 

системного підходу та врахування багатьох чинників, що буде сприяти 

отриманню запланованого обсягу реалізації та необхідного рівня 

рентабельності. На основі анкетування підприємств було виявлено окремі 

види діяльності в рамках реалізації цінової політики українськими 

промисловими підприємствами та здійснено їх статистичну оцінку 

(табл. 2.19).  

Аналіз свідчить, що серед найбільш затребуваних інструментів цінової 

політики, для яких середнє арифметичне значення є статистично істотним та 

вищим за середній бал шкали, можна виділити інструменти за номерами: 1, 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 14. Тобто саме ці інструменти цінової політики більш часто 

використовуються українськими промисловими підприємствами в процесі 

освоєння ринків країн Близького Сходу. 
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Стосовно інших елементів цінової політики можна стверджувати, що 

для них середнє арифметичне є істотним та меншим за середній бал шкали. 

 

Таблиця 2.19 

Статистичні показники розподілу за елементами цінової політики 

№ Складові політики Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Намагання досягти раціонального співвідношення ціна / 

прибуток 
3,51 3,125 0,002 

2. 
Здійснення вивчення цінової політики конкурентів на 

зарубіжних ринках 
3,36 2,449 0,017 

3. Підтримання стабільності цін на зарубіжних ринках 2,38 -4,902 0,001 

4. Дотримання гнучкої цінової політики та умов оплати 2,58 -3,171 0,002 

5. Встановлення фіксованих цін для різних зарубіжних ринків 3,5 3,013 0,003 

6. 
Врахування обсягів попиту і пропозиції в ціноутворенні на 

зарубіжних ринках 
3,94 6,959 0,001 

7. 
Ознайомлення з умовами оплати і кредитування для 

проведення торгових операцій з іншими країнами 
3,35 2,12 0,037 

8. 
Пропонування конкурентоспроможної ціни, яка є нижчою за 

ціни конкурентів на зарубіжних ринках 
3,18 1,075 0,286 

9. 
Відстеження цін конкурентів з метою оперативного 

реагування на ситуацію на зарубіжних ринках 
3,4 2,676 0,009 

10. 
Розробка вигідних умов співпраці з партнерами та 

постійними клієнтами на зарубіжних ринках 
2,05 -11,412 0,001 

 Результати цінової політики:    

11. Поширення продукції підприємства на зарубіжних ринках 2,84 -1,138 0,259 

12. Постійна увага до якості продукції на зарубіжних ринках 3,63 4,413 0,001 

13. Активна підтримка для інших маркетингових стратегій 2,98 -0,165 0,87 

14. 
Найбільший прибуток від товарів, що не мають імпортних 

аналогів 
3,31 2,007 0,048 

15. Найбільш конкурентні ціни на продукти і товари 2,28 -4,771 0,001 

 

Тобто, ці елементи мало використовуються досліджуваними підприємствами. 

Середній бал за всіма складовими цінової політики дорівнює 3,08, та істотно 

не відрізняється від середнього бала шкали. Це свідчить про недостатнє 

використання підприємствами цінової політики в комплексі, а лише 

зосередження на окремих елементах цієї політики. 

Третім елементом комплексу маркетингу є політика просування товару, 

або комунікаційна політика. Її метою є вирішення активної задачі з 

формування і стимулювання попиту на продукцію задля збільшення 

продажів, підвищення ефективності і прибутковості діяльності. Досліджено 
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та статистично оцінено складові політики просування  продукції 

промислових підприємств України на зовнішніх ринках (табл. 2.20).  

 

Таблиця 2.20 

Статистичні показники розподілу за елементами політики просування та 

реклами 

№ Складові політики 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Розробка політики просування товарів і послуг на зарубіжних 

ринках 
2,63 -2,53 0,013 

2. 
Вивчення вимог і особливостей зарубіжних ринків для рекламних 

звернень 
2,06 -8,62 0,001 

3. Врахування стилю та змісту реклами на зарубіжних ринках 2,03 -8,56 0,001 

4. Розвиток просування товарів і послуг в Інтернеті 3,35 2,01 0,048 

5. 
Здійснення реклами на зарубіжних ринках за допомогою 

міжнародних агентств 
1,44 -26,67 0,001 

6. Здійснення реклами на зарубіжних ринках через місцеві агентства 1,68 -11,81 0,001 

7. 
Відвідування представниками підприємства клієнтів до і після 

продажу на зарубіжних ринках 
1,4 -27,63 0,001 

8. 
Пропонування призів та безкоштовних зразків з метою просування 

товарів на зарубіжних ринках 
1,31 -30,63 0,001 

9. 
Впровадження винагороди менеджерам з продажів за активні 

продажі (заробітна плата, премії та комісійні) 
1,31 -27,86 0,001 

10. 

Прагнення підприємства зміцнити свої відносини з населенням на 

зарубіжних ринках в формі лекцій, семінарів, освітніх брошур та 

ін. 

1,55 -17,83 0,001 

11. 
Дослідження рекламної діяльності конкурентів на зарубіжних 

ринках 
1,73 -10,35 0,001 

 Для просування використовуються наступні інструменти:    

12. Інформування про товари і продукцію на зарубіжних ринках 1,41 -26,1 0,001 

13. Участь у міжнародних виставках 2,2 -4,92 0,001 

14. Співпраця з міжнародними рекламними агентствами 2,71 -1,52 0,133 

15. 
Розробка рекламної політики відповідно до особливостей 

середовища зарубіжних ринків 
1,84 -10,03 0,001 

16. 
Здійснення моніторингу рекламної політики та рекламної 

активності конкурентів 
2,31 -4,23 0,001 

17. 
Наявність спеціального бюджету на просування та рекламу для 

задоволення потреб у товарах і продукції на міжнародному рівні 
2,35 -4,4 0,001 

 Результати проведення рекламної політики просування:    

18. Інформування покупців про продукти підприємства 2,13 -6,18 0,001 

19. Виведення продукції на зарубіжні ринки 1,95 -8,81 0,001 

20. 
Підвищення популярності та репутації підприємства на 

зарубіжних ринках 
1,95 -8,62 0,001 

21. Перевага своєї реклами над рекламою інших підприємств 1,49 -15,27 0,001 

22. Участь у роботі і відстеження діяльності підприємства 1,81 -9,16 0,001 

23. Підвищення якості відносин із працівниками і споживачами 1,85 -9,32 0,001 
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Єдиним елементом, середнє арифметичне якого є істотним та 

перевищує середній бал шкали, є 4-й елемент. Тобто тільки цей елемент 

політики просування та реклами активно використовується підприємствами. 

Для всіх інших елементів політики просування і реклами середнє 

арифметичне є істотним та меншим за середній бал шкали. Тобто ці елементи 

практично не використовуються українськими промисловими 

підприємствами. Середній бал за всіма складовими політики просування та 

реклами дорівнює 1,93, є істотним  та не відрізняється від середнього бала 

шкали. Це свідчить про не стабільне та не системне використання 

українськими промисловими підприємствами політики просування та 

реклами. 

Важливим чинником успішної маркетингової діяльності підприємств 

на зовнішніх ринках є ефективна політика розподілу товару. Дієва політика 

розподілу передбачає впровадження комплексу заходів, спрямованих на 

організацію і вдосконалення каналів руху товарів. В ході дослідження 

маркетингової стратегії промислових підприємств було сформовано основні 

елементи політики розподілу та визначено їх оцінку (табл. 2.21).  

 

Таблиця 2.21 

Статистичні показники розподілу за елементами політики розподілу товару 

№ Складові політики 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1 2 3 4 5 

1. 
Забезпечення чіткої політики для розподілу товарів на зарубіжних 

ринках 
1,85 -9,735 0,001 

2. 
Наявність організаційної структури для міжнародної мережі 

розподілу 
1,73 -10,457 0,001 

3. 
Відповідність політики розподілу особливостям зарубіжних ринків 

(звичаям, традиціям, культурі) 
3,39 2,303 0,024 

4. Розширення географічного покриття агентами ринку 2,25 -4,507 0,001 

5. 
Контроль підприємством діяльності представників і агентів на 

зарубіжних ринках 
2 -7,95 0,001 

 Результат використання методів розподілу на підприємстві:    

6. Присутність продукції на зарубіжних ринках 2 -8,888 0,001 

7. 
Експорт і доставка товарів на зарубіжні ринки є організованим і 

планованим 
2,65 -3,586 0,001 

8. Наявність певного рівня товарних запасів 2,4 -7,431 0,001 

9. Доставка вантажів і продуктів клієнтам своєчасно і з сервісом 2,28 -7,571 0,001 
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Продовження табл. 2.21 
1 2 3 4 5 

10. 
Результат використання методів розподілу на підприємстві: 

збільшення частки підприємство на зарубіжних ринках 
1,75 -10,195 0,001 

11. Підвищення конкурентоспроможності на зарубіжних ринках 1,88 -9,494 0,001 

12. 
Підвищення ефективності рекламної діяльності підприємства на 

зарубіжних ринках 
1,88 -9,494 0,001 

13. Використання одних і тих самих каналів розподілу 2,38 -3,359 0,001 

14. Використання послуг посередників 3,43 2,521 0,014 

15. 
Використання великої кількості точок розподілу на зарубіжних 

ринках 
1,63 -17,56 0,001 

16. 
Досягнення нижчого рівня витрат на розподіл порівняно з 

конкурентами 
1,88 -9,494 0,001 

17. Створення потужної мережі дистриб'юторів на зарубіжних ринках 1,75 -11,475 0,001 

18. 
Наявність кваліфікованого персоналу, який має компетенції в 

галузі міжнародного маркетингу на зарубіжних ринках 
1,75 -10,195 0,001 

19. Використання великої кількості каналів розподілу 1,75 -10,195 0,001 

20. 
Використання підприємством міжнародних торгівельних угод 

країн 
3,35 2,084 0,04 

21. Наявність організаційної мережі розподілу на зарубіжних ринках 1,63 -17,56 0,001 

22. Вплив інтернету на розподіл продукції 3,39 2,303 0,024 

 

Таким чином, серед найбільш поширених інструментів політики 

розподілу, для яких середнє арифметичне значення є істотним та вищим за 

середній бал, можна виділити такі за номерами: 3, 14, 20, 22. Стосовно інших 

елементів політики розподілу можна стверджувати, що для них середнє 

арифметичне значення є меншим за середній бал. Це підтверджує тезу, що 

підприємства, які брали учать в анкетуванні, майже не використовують 

перераховані інструменти. Згідно з розрахунками середній бал за всіма 

складовими політики розподілу дорівнює 2,23 та є меншим за середній бал. 

Значення Т-тесту показують, що відмінність є статистично істотною на рівні 

0,001, що свідчить про недостатність комплексного підходу до політики 

розподілу з боку українських промислових підприємств, і акцентування їх 

уваги лише на окремих елементах цієї політики. 

Вагомою частиною дослідження є аналіз маркетингової інформаційної 

системи промислових підприємств, яка, в свою чергу, є постійно діючою 

системою взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів. 

Маркетингова інформаційна система призначена для збору, класифікації, 

аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної та точної інформації 

з метою її подальшого використання у сфері маркетингу. Склад та оцінку 
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елементів маркетингової інформаційної системи для підприємств надано у 

табл. 2.22. 

 

Таблиця 2.22 

Статистичні показники розподілу за елементами маркетингової 

інформаційної системи 

№ Аспекти функціонування маркетингової інформаційної системи Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Забезпечення чіткої політики для функціонування маркетингової 

інформаційної системи 
3,75 8,04 0,001 

2. 
Сприяння проведенню великої кількості маркетингових 

досліджень 
3,33 2,033 0,045 

3. 
Можливість порівняти фактичні результати маркетингової 

діяльності та плановані маркетингові показники 
2,75 -2,68 0,009 

4. Сприяння визначенню напрямку поведінки споживачів 2,38 -7,982 0,001 

5. 
Можливість підприємству отримати інформацію про думку 

споживачів щодо імпортних товарів та продуктів  
2,25 -4,507 0,001 

6. 
Надання підприємству інформації щодо стратегії просувань, 

рекламної тактики конкурентів і агентів 
3,3 2,834 0,006 

7. Оцінка рекламної діяльності після її реалізації 2,43 -3,713 0,001 

8. Підвищення ефективності стратегічних маркетингових рішень 3,35 2,084 0,04 

9. Знання технологічних розробок у виробництві 3,18 1,522 0,132 

10. Визначення зарубіжних ринків для їх швидкого освоєння 2,05 -8,675 0,001 

11. 

Визначення основних змін, які відбуваються в маркетинговому 

середовищі та впливають на конкурентоспроможність 

підприємства (законодавство, органи управління та конкуренти) 

3,39 2,303 0,024 

12. Наявність уявлення про зарубіжні ринки, де працює підприємство 2,48 -2,966 0,004 

13. 
Виділення певного відсотка від загального річного обсягу для 

маркетингових досліджень 
2,9 -0,861 0,392 

14. 
Забезпечення розвитку компетентних кадрів, наукових 

досліджень і розробок 
2,13 -6,13 0,001 

15. 
Надання інформації і даних для обслуговування клієнтів з метою 

досягнення соціальної відповідальності та етики маркетингу 
2,73 -1,372 0,174 

16. 
Ефективність та повна автоматизація засобів масової інформації 

підприємства 
3,43 2,946 0,004 

 

Серед елементів маркетингової інформаційної системи, для яких 

середнє арифметичне значення вище за середній бал, можна виділити такі, 

що відповідають номерам: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 16. Використання процедури Т-test 

свідчить, що для цих складових середнє арифметичне є статистично істотним 

та вищим за середній бал. Показники підтверджують, що промислові 

підприємства переважно використовують саме ці інструменти маркетингової 

інформаційної системи. Інші елементи маркетингової інформаційної системи 
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мають середнє арифметичне значення менше за середній бал. Для цих 

елементів середні арифметичні значення є статистично істотними та 

меншими за середній бал на рівні 0,01, а для елементів з номерами 13,15 – на 

рівні 0,05. Отримані статистичні характеристики підтверджують наявність 

недоліків та слабке використання наведених інструментів з боку українських 

промислових підприємств. 

Згідно з розрахунками, середній бал за всіма складовими маркетингової 

інформаційної системи дорівнює 2,86 та є меншим за середній бал. Значення 

Т-тесту свідчить, що відмінність є статистично істотною на рівні 0.001, що 

підтверджує наявність недоліків при формуванні стратегії маркетингової 

інформаційної системи і акцентуванні їх уваги на її окремих елементах. 

Однією зі складових міжнародної маркетингової стратегії промислових 

підприємств України є політика сегментації, яка спрямована на перетворення 

різниці між товарами в вартісні відмінності, що можуть бути збережені на 

протязі всього життєвого циклу продукту. Основні складові політики 

сегментації та їх оцінка згідно проведеного опитування надано у табл. 2.23. 

 

Таблиця 2.23 

Статистичні показники розподілу за елементами політики сегментації 

№ Складові політики 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. Розробка політики для чіткого визначення цільового ринку 2,75 -2,039 0,045 

2. 
Використання сегментації для визначення ринку, вивчення 

бажань і потреб клієнтів на зарубіжних ринках 
2,4 -7,431 0,001 

3. 
Застосування сегментації на ринку в залежності від різних 

категорій клієнтів 
2,18 -7,175 0,001 

4. 
Використання сегментації на ринку в залежності від виду 

товарів і продукції 
2,8 -2,776 0,007 

5. Аналіз та визначення місткості зарубіжних ринках. 3,35 2,084 0,04 

6. 
Підприємство диференціює ринки на регіональні та 

міжнародні 
2 -8,888 0,001 

7. 
Відстеження кількості конкурентів в галузі та відносні обсяги 

на цільовому ринку. 
3,36 2,182 0,032 

8. 
Визначення своєї частки ринку, яка є доступною на кожному 

цільовому ринку 
2 -8,888 0,001 

9. Моніторинг показників зростання на цільових ринках 2,38 -3,943 0,001 
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Оцінка елементів політики сегментації промислових підприємств 

України свідчить, що середнє арифметичне значення вище за середній бал, є 

притаманним для складових за номерами 5 та 7. Використання процедури Т-

test довело, що середнє арифметичне значення є статистично істотним та 

вищим для цих елементів. Такі результати свідчать, що ці елементи політики 

сегментації активно використовуються українськими промисловими 

підприємствами. Для останніх елементів політики сегментації середнє 

арифметичне значення є істотним та меншим за середній бал. Такі показники 

є свідченням недостатнього використання наведених інструментів в 

міжнародній маркетинговій практиці підприємств. Середній бал за всіма 

складовими політики сегментації дорівнює 2,58, тобто є меншим за середній 

бал. Відмінність є статистично істотною на рівні 0,001. Це свідчить про рідке, 

навіть одиничне  використання українськими промисловими підприємствами 

комплексу політики сегментації. 

Розробка ефективної міжнародної маркетингової стратегії передбачає 

проведення аналізу організаційної структури підприємств. Виконано 

статистичну оцінку за елементами організаційної структури політики 

формування та використання у міжнародному маркетингу промисловими 

підприємствами України (табл. 2.24). 

 

Таблиця 2.24 

Статистичні показники розподілу за елементами організаційної структури 

№ Характеристики організаційної структури 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Наявність досвідчених фахівців з управління міжнародним 

маркетингом 
1,88 -9,494 0,001 

2. 
Забезпечення маркетологів знаннями міжнародного 

законодавства на міжнародних ринках 
1,88 -9,494 0,001 

3. 

Формування команди кваліфікованих фахівців / відділу 

міжнародного маркетингу, які вільно можуть здійснювати 

маркетингову діяльність 

3,35 2,084 0,04 

4. 
Створення організаційної структури, яка відповідає процесу 

міжнародного маркетингу 
3,34 2,135 0,036 

5. 
Інтеграція функцій міжнародного маркетингу та побудова 

відносин між людьми та структурними підрозділами 
1,88 -9,494 0,001 

6. 
Створення організаційної структури, яка відповідає вимогам 

просування та мережі міжнародної реклами 
3,36 2,261 0,027 
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Серед елементів організаційної структури, для яких середнє 

арифметичне значення вище за середній бал, можна виділити такі, що 

відповідають номерам: 3, 4, 6. Для цих елементів середнє арифметичне 

значення є статистично істотним та вищим за середній бал шкали на рівні 

0,01 і 0,05. Це свідчить, що ці елементи активно використовуються на 

підприємствах. Згідно з розрахунками, середній бал за всіма складовими 

організаційної структури дорівнює 2,61, тобто є меншим за середній бал. 

Значення Т-тесту демонструє, що відмінність є статистично істотною на рівні 

0,001, що, в свою чергу свідчить про недостатність комплексного підходу до 

організаційної структури з боку українських промислових підприємств, і 

акцентування їх уваги виключно на окремих елементах цієї політики. 

Джерелом можливостей і, одночасно, загроз для підприємства при 

освоєнні нових ринків є маркетингове середовище, яке сформоване як 

сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства. За 

результатами проведеного опитування промислових підприємств було 

виявлено та проаналізовано аспекти їх діяльності, пов’язані з впливом 

факторів міжнародного маркетингового середовища (табл. 2.25). 

 

Таблиця 2.25 

Статистичні показники розподілу за елементами політики щодо 

маркетингового середовища 

№ Аспекти діяльності щодо умов середовища 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1 2 3 4 5 

1. Адаптація до умов середовища міжнародного маркетингу 2,13 -7,384 0,001 

2. 
Отримання іноземних кредитів підприємством для розвитку та 

інвестицій 
2,13 -7,384 0,001 

3. 
Доступ до даних та інформації, необхідних для зарубіжних 

ринків 
3,34 2,096 0,039 

4. 
Наявність бюрократичних процедур для прийняття рішень 

щодо міжнародного маркетингу 
2,63 -4,789 0,001 

5. 
Увага з боку вищого керівництва підприємства до законодавчої 

бази при розробці маркетингового плану 
3,35 2,12 0,037 

6. 
Діяльність, спрямована на отримання інформації від споживачів 

та її швидке опрацювання на зарубіжних ринках 
2 -7,95 0,001 

7. Аналіз продуктів, що пропонуються на зарубіжних ринках 2 -7,95 0,001 
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Продовження табл. 2.25 
1 2 3 4 5 

8. 
Заходи з розширення сфери інноваційних продуктів та 

інновацій на зарубіжних ринку 
3,34 2,035 0,045 

9. 
Досягнення конкурентної переваги за рахунок зниження 

собівартості продукції 
2,3 -5,599 0,001 

10. Дослідження споживчих звичок на зарубіжних ринках 2,56 -3,291 0,001 

11. Існування проблем з іноземними мовами на зарубіжних ринках 3,36 2,182 0,032 

12. 
Існування організаційної структури для мережі розподілу на 

зарубіжних ринку 
2,45 -4,564 0,001 

13. 
Визначення ВПП на душу населення з урахуванням сегментації 

на зарубіжних ринках 
2,64 -2,523 0,014 

14. 
Відстеження середнього бюджету на душу населення на товари 

споживчого попиту і продукти на світових ринках 
2,51 -3,838 0,001 

15. 
Пошук інформації про доходи пересічного громадянина та її 

використання 
2,45 -4,834 0,001 

 

До заходів в умовах впливу факторів міжнародного маркетингового 

середовища, для яких середнє арифметичне значення вище за середній бал, 

можна віднести такі, що відповідають номерам: 3, 5, 8, 11. Для них середнє 

арифметичне значення є істотним та вище середнього балу шкали на рівні 

0,01 і 0,05. Це свідчить про те, що українські промислові підприємства 

переважно впроваджують у свою діяльність наведені заходи та підходи. Інші 

заходи мають середнє арифметичне менше за середній бал шкали на рівні 

0,01. Отже, підприємства звертають недостатньо уваги на ці аспекти 

діяльності. Згідно з розрахунками, середній бал за всіма складовими політики 

щодо маркетингового середовища дорівнює 2,61, тобто є меншим за середній 

бал, а відмінність є статистично істотною. Це свідчить про недостатність 

використання комплексного підходу щодо маркетингового середовища з 

боку українських промислових підприємств і акцентування їх уваги на 

впровадженні окремих заходів. 

Важливим етапом дослідження є аналіз стратегій виходу підприємств 

на зарубіжний ринок, до яких належать прямий та непрямий експорт, 

франчайзинг, виробництво за контрактом, організація спільного 

підприємства, за якими здійснено оцінку відповідних статистичних 

показників (табл. 2.26). 
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Таблиця 2.26 

Статистичні показники розподілу за елементами елементів стратегії виходу 

на міжнародний ринок 

№ Види стратегій Середній бал t Рівень істотності 

1 Непрямий експорт 4,14 11,532 0,001 

2 Прямий експорт 3,33 2,564 0,012 

3 Франчайзинг 1 – – 

4 Виробництво за контрактом 1 – – 

5 Спільне підприємство 1 – – 

6 Учать зарубіжних інвесторів 1 – – 

7 Створення стратегічних альянсів 1 – – 

8 Створення складальних підприємств 1 – – 

9 Інші види 1 – – 

 

За результатами аналізу доведено, що середнє арифметичне значення є 

вищим за середній бал для стратегій, пов’язаних із непрямим та прямим 

експортом товару. Тобто з усього розмаїття стратегій виходу на ринок 

українські промислові підприємства переважно використовують непрямий і 

прямий експорт. 

За результатами соціологічного дослідження проаналізовано та надано 

статистичну оцінку потенціалу конкурентних переваг промислових 

підприємств України (табл. 2.27) та їх маркетингових можливостей 

(табл. 2.28). 

 

Таблиця 2.27 

Статистичні показники розподілу за елементами потенціалу конкурентних 

переваг 

№ Інструменти для підвищення конкурентних переваг на 

міжнародному ринку 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. Висока якість товарів і послуг 2,38 -5,907 0,001 

2. Низька ціна за рахунок зниження собівартості 2,41 -5,242 0,001 

3. Довговічність продукції та рівень її безпеки 2,38 -5,907 0,001 

4. Високий рівень використання виробничих потужностей 3,38 2,104 0,039 

5. 
Максимальне використання маркетингових можливостей на 

зарубіжних ринках 
2,44 -4,670 0,001 

6. Використання державної підтримки 2,24 -6,518 0,001 

7. Застосування товарної марки і торгівельного знаку 2,21 -7,117 0,001 

8. 
Дослідження звичок, споживчого попиту і його динаміки на 

зарубіжних ринках 
2,4 -4,742 0,001 

9. 
Пропонування більшої цінності товару порівняно з його вартістю 

на зарубіжних ринках 
2,34 -5,323 0,001 
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Серед елементів потенціалу конкурентних переваг, для яких середнє 

арифметичне значення є вищим за середній бал, можна виділити лише один – 

високий рівень використання виробничих потужностей. Середнє 

арифметичне значення для цього елемента є істотним та вище за середній бал 

шкали на рівні 0,05. Що стосується останніх елементів потенціалу 

конкурентних переваг, то для них середнє арифметичне значення є меншим 

за середній бал на рівні 0,01. Тобто, досліджувані підприємства недостатньо 

використовують значну більшість інструментів потенціалу конкурентних 

переваг.  

 

Таблиця 2.28 

Статистичні показники розподілу за елементами маркетингових 

можливостей 

№ Підходи до використання маркетингових можливостей Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Підприємство оцінює маркетингові можливості на 

зарубіжних ринках 
1,75 -12,326 0,001 

2. Стратегія проникнення на ринок 1,81 -10,413 0,001 

3. Стратегія розробки продукту 3,38 2,412 0,018 

4. Стратегія розвитку ринку 3,38 2,412 0,018 

5. Стратегія диверсифікації 3,38 2,412 0,018 

 

Серед підходів маркетингових можливостей, для яких середнє 

арифметичне значення є вищим за середній бал на рівні 0,05, можна виділити 

наступні: стратегію розробки продукту, стратегію розвитку ринку та  

стратегію диверсифікації. Це свідчить про те, що промислові підприємства 

активно використовують означені стратегії на зарубіжному ринку. Щодо 

оцінки інших підходів, то для них середнє арифметичне є меншим за 

середній бал. Тобто, підприємства недостатньо оцінюють свої маркетингові 

можливості на зарубіжних ринках та не впроваджують стратегію 

проникнення на ринок. 

В управлінні маркетинговою діяльності підприємства значно зросла 

роль стратегічного планування, метою якого є розробка стратегічних рішень і 

формування планів, націлених на розвиток підприємства в довгостроковій 
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перспективі і досягнення конкурентних переваг з урахуванням можливих 

змін у зовнішньому середовищі. Розподілення елементів стратегічного 

планування українських промислових підприємств та оцінка частоти їх 

використання надано у табл. 2.29. 

 

Таблиця 2.29 

Статистичні показники розподілу за елементами стратегічного планування 

№ Характеристики стратегічного планування 
Середній 

бал 
t 

Рівень 

істотності 

1. 
Складання довгострокового маркетингового плану для 

досягнення відповідних темпів зростання 
2,38 -3,943 0,001 

2. 
Намагання отримати конкурентну перевагу за допомогою 

дипломатичних місій за кордоном 
2,86 -0,845 0,401 

3. 
Прагнення збільшення обсягу експорту в рамках стратегічного 

плану на зарубіжних ринках 
3,4 2,048 0,044 

4. 
Прагнення збільшення прибутку від експорту в рамках 

стратегічного плану на зарубіжних ринках 
3,39 2,428 0,017 

5. 
Інвестування власного капіталу в фінансування експорту на 

зарубіжних ринках 
1,79 -9,669 0,001 

6. 
Впровадження стратегічного планування з метою зміцнення 

своїх позицій на зарубіжних ринках 
2,31 -4,772 0,001 

7. 

Прагнення бути креативним, творчим, намагаючись 

передбачити майбутні потреби споживачів на зарубіжних 

ринках 

2,33 -4,715 0,001 

8. 

Діяльність з пошуку експертів з міжнародного маркетингу, 

здатних зрозуміти психологію споживача і стан конкуренції в 

інших країнах 

2,08 -7,091 0,001 

9. 

Думка, що споживчий менталітет громадян спрямований на 

перевагу товарам іноземного виробництва навіть за умови 

високої ціни 

2,39 -4,255 0,001 

 
Результати реалізації стратегічних маркетингових рішень, у 

тому числі: 
   

10. Розширення виробництва промислової продукції 3,33 2,113 0,038 

11. Скорочення виробництва для підтримки якості продукції 2,69 -1,982 0,051 

12. Імпорт сучасних технологій 3,36 2,182 0,032 

13. Розробка технології локально 2,79 -1,254 0,213 

14. Зосередження уваги на зарубіжних ринках 2,56 -3,054 0,003 

15. Виконання рішень і директив Світової організації торгівлі 3,4 2,489 0,015 

16. 
Використання переваг середовища міжнародного маркетингу 

для розміщення інвестицій в виробництва на зарубіжних ринках 
2,56 -3,054 0,003 

17. Розширення маркетингових відносин з усіма групами 3,31 2,091 0,04 

18. Щільність розподілу є стратегічним рішенням маркетингу 2,13 -7,839 0,001 

19. 
Щільність просування і реклами є стратегічним рішенням 

маркетингу 
2,19 -7,125 0,001 
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Серед елементів стратегічного планування, для яких середнє 

арифметичне значення є вищим за середній бал, можна виділити такі, що 

відповідають номерам: 3, 4, 10, 12, 15, 17, що свідчить про активне 

використання промисловими підприємствами цих елементів. Для останніх 

елементів середнє арифметичне є меншим за середній бал. 

Завданням оцінки використання маркетингових стратегій та 

інструментів промисловими підприємствами України на ринку країн 

Близького Сходу передбачено перевірку трьох гіпотез, які пов’язані з 

ефективністю використання маркетингових інструментів, оцінкою наявності 

розвинутої організаційної структури та оцінкою рівня дослідженості 

світового маркетингового середовища.  

Перша гіпотеза полягає в тому, що промислові підприємства України 

неефективно використовують маркетингові інструменти в процесі виходу на 

ринки країн Близького Сходу. З метою підтвердження або спростування цієї 

гіпотези необхідним є поетапний аналіз зв'язку між маркетинговими 

інструментами і маркетинговими стратегіями. На основі побудови моделі 

простої лінійної регресії, в якій незалежною змінною є товарна політика, 

було розраховано статистичні показники оцінки взаємодії товарної політики 

та кожної з розглянутих стратегій (табл.2.30). 

 

Таблиця 2.30 

Розрахунок взаємозв'язку між товарною політикою (незалежна змінна) та 

інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
  

(скорего 

ваний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,169 0,029 0,016 0,067 1,43 2,291 0,134 

Потенціал конкурентних переваг 0,05 0,002 -0,01 0,092 2,22 0,194 0,661 

Маркетингові можливості  0,148 0,022 0,009 0,299 1,947 1,745 0,190 

Стратегічне планування 0,006 0,0001 -0,013 -0,012 2,272 0,002 0,96 
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Побудоване рівняння лінійної регресії з рівнем істотності 0,05 

демонструє відсутність статистично істотного зв'язку між товарною 

політикою і використанням маркетингових стратегій (стратегія виходу, 

потенціал конкуренції, маркетингова можливість, стратегічне планування). 

На це ж вказують досить низькі значення коефіцієнта лінійної кореляції 

Пірсона, максимальне значення якого складає 0,169. Це дозволяє 

стверджувати про неефективне використання товарної політики для 

реалізації розглянутих стратегій, а також про недостатньо сильний вплив на 

маркетингові стратегії.  

Аналізуючи взаємозв'язок цінової політики і маркетингових стратегій 

(табл. 2.31) із врахуванням значення коефіцієнта лінійної кореляції (R=0,48), 

можна стверджувати про існування істотного лінійного зв'язку між ціновою 

політикою і стратегією входу. Це підтверджується також рівнем істотності 

побудованої для цих змінних регресійної моделі, де цінова політика виступає 

як незалежна змінна, а стратегії виходу – як залежна. 

 

Таблиця 2.31 

Розрахунок взаємозв'язку між ціновою політикою і (незалежна змінна)  

та інструментами маркетингу 

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорег

ований) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,48 0,231 0,221 -0,171 2,133 23,376 0,001 

Потенціал конкурентних переваг 0,076 0,006 -0,007 -0,125 2,849 0,454 0,502 

Маркетингові можливості  0,223 0,05 0,038 -0,404 3,984 4,093 0,046 

Стратегічне планування 0,217 0,047 0,035 -0,399 3,926 3,851 0,053 

 

Аналізуючи взаємозв'язок цінової політики та таких маркетингових 

стратегій, як потенціал конкуренції, маркетингова можливість, стратегічне 

планування із врахуванням низького значення коефіцієнта лінійної кореляції 

(R=0,223), можна стверджувати про наявність дуже слабкого лінійного 

зв'язку між цими елементами ринкової активності. Це свідчить про 

неефективне використання цінової політики для реалізації розглянутих 



140 

 

стратегій і, отже, доводить про те, що промислові підприємства України не 

використовують в повній мірі цінову політику в якості ефективного 

маркетингового інструменту для виходу на зарубіжні ринки. 

Лінійний взаємозв'язок між політикою просування і реклами та 

використанням маркетингових стратегій (стратегія виходу, потенціал 

конкуренції, маркетингова можливість, стратегічне планування) є слабким, 

коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона у всіх випадках є меншим за 0,5 

(табл. 2.32). 

 

Таблиця 2.32 

Розрахунок взаємозв'язку між політикою просування та реклами (незалежна 

змінна) та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорего 

ваний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,352 0,124 0,113 -0,158 1,912 11,06 0,001 

Потенціал конкурентних 

переваг 
0,067 0,004 -0,008 -0,138 2,73 0,349 0,557 

Маркетингові можливості  0,373 0,139 0,128 -0,85 4,381 12,623 0,001 

Стратегічне планування 0,442 0,195 0,185 -1,022 4,673 18,908 0,001 

 

Побудовані для виявлення характеру зв'язку лінійні регресійні моделі 

хоча і є статистично істотними, проте мають низьку прогностичну здатність 

(R
2
 не перевищує значення 0,2). Крім того, у всіх випадках ß-коефіцієнти 

мають від'ємне значення, тобто більш активне використання елементів 

просування та реклами пов'язано з меншим залученням маркетингових 

стратегій. Таким чином, спостерігається неефективне використання політики 

просування та реклами для реалізації розглянутих стратегій. 

Аналізуючи взаємозв'язок політики розподілу і маркетингових 

стратегій (табл. 2.33), можна зробити висновок, що в переважній більшості 

випадків значення коефіцієнта лінійної кореляції є невисокими, що свідчить 

про слабкий зв'язок між цими змінними. Більш суттєвим є зв'язок між 

політикою розподілу і потенціалом конкурентних переваг (R=0,392). 
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Таблиця 2.33 

Розрахунок взаємозв'язку між політикою розподілу (незалежна змінна)  

та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорегов

аний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,097 0,009 -0,003 -0,021 1,654 0,738 1,654 

Потенціал конкурентних переваг 0,392 0,154 0,143 0,396 1,582 14,148 0,001 

Маркетингові можливості  0,056 0,003 -0,01 -0,062 2,876 0,246 0,621 

Стратегічне планування 0,113 0,013 0,001 0,127 2,413 1,006 0,319 

 

У результаті побудови регресійної моделі, де політика розподілу 

виступає як незалежна змінна, а потенціал конкурентних переваг – в якості 

залежної змінної, фіксується позитивний вплив незалежної змінної 

(коефіцієнт ß=0,396). У той же час якість цієї моделі є не високою (R
2
=0,154). 

Отримані дані свідчать на користь того, що ефективність використання 

політики розподілу в якості інструменту реалізації маркетингових стратегій 

знаходиться на низькому рівні. 

 

Таблиця 2.34 

Розрахунок взаємозв'язку між політикою маркетингової інформаційної 

системи (незалежна змінна) та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорего 

ваний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,294 0,087 0,075 -0,065 1,792 7,395 0,008 

Потенціал конкурентних переваг 0,485 0,235 0,225 -0,495 3,876 23,933 0,001 

Маркетингові можливості  0,443 0,196 0,186 -0,497 4,157 19,058 0,001 

Стратегічне планування 0,639 0,408 0,4 -0,727 4,775 53,711 0,001 

 

Показники табл. 2.34 свідчать про наявність істотного лінійного зв'язку 

між політикою маркетингової інформаційної системи та всіма складовими 

маркетингової стратегії (стратегія виходу, потенціал конкуренції, 

маркетингова можливість, стратегічне планування). Найбільш сильний 

зв'язок спостерігається між політикою маркетингової інформаційної системи 
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та політикою стратегічного планування. Однак цей зв'язок у всіх випадках є 

зворотнім, тобто збільшення уваги до політики маркетингової інформаційної 

системи збігається зі зменшенням використання різних елементів 

маркетингової стратегії. Також значення коефіцієнтів детермінації і кореляції 

є невисокими (менше ніж 0,5). Це свідчить про неефективне використання 

маркетингової інформаційної системи для реалізації стратегій (стратегія 

виходу, маркетингова можливість). 

Вплив політики сегментації на розглянуті стратегії є незначним 

(табл. 2.35). Це доводять розраховані статистичні показники оцінки. 

Ґрунтуючись на побудованих регресійних моделях, де незалежною змінною є 

політика сегментації, можна говорити про наявність статистично значущого 

(з рівнем 0,01) лінійного зв'язку між політикою сегментації і такою 

складовою маркетингової стратегії, як політика виходу. Однак цей зв'язок є 

досить слабким та має місце лише у 9,2% випадків, що є негативним, тобто 

більша увага до політики сегментації відповідає меншій увазі до стратегій 

виходу. Статистично значущий зв'язок між політикою сегментації та іншими 

елементами маркетингової стратегії не зафіксовано. Це свідчить про те, що 

українські промислові підприємства не використовують політику сегментації 

в достатньому обсязі. 

 

Таблиця 2.35 

Розрахунок взаємозв'язку між політикою сегментації (незалежна змінна)  

та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорего

ваний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,303 0,092 0,08 -0,084 1,824 7,901 0,006 

Потенціал конкурентних переваг 0,055 0,003 -0,01 -0,07 2,644 0,234 0,63 

Маркетингові можливості  0,189 0,036 0,023 -0,267 3,426 2,891 0,093 

Стратегічне планування 0,181 0,033 0,02 -0,26 3,365 2,634 0,109 

 

Таким чином, гіпотеза про неефективне використання українськими 

промисловими підприємствами маркетингових інструментів в процесі їх 
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виходу на ринки країн Близького Сходу приймається та підтверджується 

статистичною оцінкою. 

Друга гіпотеза: відсутність розвинутої організаційної структури 

призводить до того, що процес міжнародного маркетингу з боку українських 

підприємств носить імпровізований, стихійний характер, що не тільки не 

відповідає загальноприйнятим уявленням про стратегічне планування, але і 

не дає бажаних результатів. 

Аналіз взаємодії організаційної структури і маркетингових стратегій 

показав, що у всіх випадках значення коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона 

є невисокими, що свідчить про наявність слабкого зв'язку між 

організаційною структурою і використанням маркетингових стратегій 

(табл. 2.36). 

 

Таблиця 2.36 

Розрахунок взаємозв'язку між організаційною структурою (незалежна змінна) 

та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорего

ваний) 
ß Const F 

Рівень 

істот 

ності 

Стратегія виходу 0,306 0,093 0,082 -0,063 1,773 8,041 0,006 

Потенціал конкурентних переваг 0,091 0,008 -0,005 0,087 2,235 0,644 0,425 

Маркетингові можливості  0,044 0,002 -0,011 0,046 2,616 0,151 0,699 

Стратегічне планування 0,03 0,001 -0,012 0,032 2,613 0,069 0,793 

 

Суттєвим є зв'язок між організаційною структурою і стратегіями 

виходу (R=0,306), що підтверджується рівнем істотності регресійної моделі, 

побудованої на основі цих змінних, де організаційна структура виступає як 

незалежна змінна, а стратегії виходу – як залежна. Але при цьому, 

прогностична здатність цієї моделі є надзвичайно низькою (R
2
=0,091). 

Відповідно можна стверджувати, що організаційна структура не справляє 

який-небудь суттєвий вплив на формування і реалізацію маркетингових 

стратегій українських промислових підприємств, що свідчить про її 
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неефективність, та певну незрілість. Таким чином, гіпотеза про відсутність 

розвиненої організаційної структури приймається. 

Третя гіпотеза: Для українських промислових підприємств 

характерним є незнання світового маркетингового середовища, відсутність 

проведених належним чином міжнародних маркетингових досліджень.  

Досліджуючи взаємозв'язок між маркетинговим середовищем і 

маркетинговими стратегіями (табл. 2.37), стає очевидним, що спостерігається 

значний (R> 0,5) та істотний (на рівні 0,001) взаємозв'язок між знанням 

маркетингового середовища і маркетинговими стратегіями (потенціал 

конкурентних переваг, стратегічне планування). 

 

Таблиця 2.37 

Розрахунок взаємозв'язку між маркетинговим середовищем (незалежна 

змінна) та інструментами маркетингу  

Залежна змінна R R
2
 

R
2
 

(скорего

ваний) 
ß Const. F 

Рівень 

істот

ності 

Стратегія виходу 0,001 0,001 -0,013 0,0001 1,607 0,001 0,998 

Потенціал конкурентних 

переваг 
0,814 0,663 0,658 0,954 -0,028 153,239 0,001 

Маркетингові можливості  0,235 0,055 0,043 0,302 1,948 4,567 0,036 

Стратегічне планування 0,506 0,256 0,246 0,661 0,97 26,801 0,001 

 

У той же час відсутнім є зв'язок між поінформованістю про 

маркетингове середовище і іншими елементами маркетингових стратегій 

(стратегія виходу, маркетингові можливості). Це свідчить про недостатню 

увагу українських підприємств до отримання та використання відповідної 

інформації про маркетингове середовище зарубіжних країн. Таким чином, 

гіпотеза про незнання світового маркетингового середовища та відсутність 

міжнародних маркетингових досліджень зарубіжних ринків приймається. 

На підставі розрахованих показників (статистично значущому перевищенні 

середнього бала) визначено найбільш суттєві перешкоди на шляху 
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українських промислових підприємств в процесі виходу на міжнародні ринки 

(табл. 2.38). 

Таблиця 2.38 

Показники значущості розбіжностей середнього балу з причин невиходу на 

зарубіжні ринки та середнього балу шкали вимірювання 

Показники та ознаки 
Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 
t 

Рівень 

істотності 

Застарілі виробничі лінії на підприємстві 

порівняно з міжнародними конкурентами 
2,84 0,928233 0,92823 0,267 

Відсутність засобів зв'язку, необхідних для 

виходу на зарубіжні ринки 
3,93 1,321157 1,32116 0,001 

Низька якість продукції і відсутність 

конкурентних переваг на зарубіжних ринках 
2,11 1,368845 1,36885 0,001 

Висока вартість продукції та її доставки 4,18 1,133957 1,13396 0,001 

Відсутність кваліфікованих фахівців в галузі 

міжнародного маркетингу 
1,58 0,753443 0,75344 0,001 

Нездатність компанії конкурувати на 

зарубіжних ринках 
3,58 1,514909 1,51491 0,014 

Відсутність управління зовнішніми фахівцями з 

міжнародного маркетингу 
1,89 0,934739 0,93474 0,001 

Відсутність надлишків продукції для її 

експорту 
4,4 0,939052 0,93905 0,001 

Застарілі і традиційні продукти 2,29 1,455744 1,45574 0,002 

Відсутність дистрибутивних каналів 2,51 1,014043 1,01404 0,002 

Відсутність реклами товарів на зарубіжних 

ринках 
2,27 0,80904 0,80904 0,001 

Висока ціна продукту порівняно з цінами 

конкурентів на ринку 
2,62 1,072145 1,07215 0,023 

Відсутність відповідної організаційної 

структури для процесів міжнародного 

маркетингу 

2 0,738549 0,73855 0,001 

Наявність недоліків у структурі фінансування 2,09 0,70137 0,70137 0,001 

Труднощі з отриманням кредитів під 

прийнятний відсоток на підтримку експорту 
1,93 0,80904 0,80904 0,001 

Низький потенціал людей, які освоюють 

іноземні мови 
2,18 0,860467 0,86047 0,001 

Продукція підприємства не потрібна на 

зарубіжних ринках 
2,76 1,11101 1,11101 0,147 

Відсутність курсів для підвищення кваліфікації 

кадрів з міжнародного маркетингу 
4,09 0,66818 0,66818 0,001 

Висока вартість технології для підприємства 3 1,219989 1,21999 1,0 

Нездатність підприємства забезпечити 

фінансові ресурси для нових інвестицій 
2,78 1,20395 1,20395 0,222 

 

Основними з наведених показників та ознак є: недостатні обсяги 

виробництва (відсутність надлишків продукції на експорт), висока вартість 

продукції, що експортується, брак знань та досвіду з міжнародного 
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маркетингу (обумовлено відсутністю відповідної системи підготовки), 

відсутність налагоджених економічних зв'язків із зарубіжними партнерами, а 

також розвинутої ринкової інфраструктури, низька конкурентоспроможність. 

Найбільш незначущими параметрами, а саме такими, що не мають впливу, є 

відсутність кваліфікованих фахівців у галузі міжнародного маркетингу, 

відсутність управління зовнішніми фахівцями з міжнародного маркетингу, 

труднощі з отриманням доступних, економічно виправданих кредитів на 

підтримку експорту. 
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Висновки до розділу 2 

 

Обгрунтування вибору країни або групи країн для виходу українських 

промислових підприємств потребує проведення досліджень міжнародного 

маркетингового середовища за сукупністю факторів: економічних (рівень 

економічного розвитку, обсяг ВВП, розмір ВВП на душу населення); 

політико-правових (ставлення до представників іноземного бізнесу, 

політична стабільність, урядова бюрократія, тип політичного устрою); 

соціокультурних (соціальні інститути та інші сили, які сприяють 

формуванню і сприйняттю цінностей, смаків та норм поведінки суспільства); 

технологічних (рівень інновацій і технологічного розвитку, доступ до 

новітніх технологій).  

За ступенем однорідності і привабливості маркетингового середовища 

для українських промислових підприємств країни Близького Сходу 

розподілено на три групи. Країни першої групи (Бахрейн, Катар, Кувейт, 

ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія) характеризуються такими ознаками: високий 

рівень ВВП на душу населення (понад 10 тис. дол. США); регулювання 

інвестиційної діяльності за допомогою прямого управління з боку уряду; 

значний вплив адміністративного регулювання на економічний розвиток. 

Країни другої групи (Ірак, Йорданія і Ліван) мають середній рівень ВВП на 

душу населення, регулювання інвестиційної діяльності здійснюється на 

законодавчому рівні, економіка функціонує на основі законів ринку. Для 

країн, що увійшли до третьої групи (Єгипет, Ємен, Палестина і Сирія), є 

характерним низький рівень ВВП на душу населення, нестабільність 

економічної та політичної сфери, що негативно впливає на інвестиційний 

клімат і активність зарубіжних інвесторів. 

Вихід українських промислових підприємств на ринки країн Близького 

Сходу обумовлено впливом сукупності економічних і неекономічних 

мотивів, найбільш вагомі з яких: високі темпи соціально-економічного 

розвитку і велика ємність ринку збуту у регіоні, успіх зарубіжних 
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конкурентів на ринках цих країн, наявність державних програм 

стимулювання створення спільних підприємств. Основною проблемою 

збереження низьких показників українського експорту є наявність бар'єрів 

входу на ринки країн регіону. 

За результатами експертного аналізу основними бар’єрами виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу є 

високий рівень конкурентоспроможності у регіоні, відсутність інноваційних 

розробок для вдосконалення виробництва, переважання застарілої 

виробничо-матеріальної і технологічної бази, висока вартість 

транспортування експортної продукції. 

Планування дієвої стратегії виходу українських промислових 

підприємств на зовнішні ринки потребує ґрунтовного вивчення повноти та 

доцільності використання інструментів міжнародного маркетингу для 

освоєння зарубіжних ринків. За результатами анкетування 110 українських 

промислових підприємств, що працюють на зарубіжних ринках, у тому числі 

на ринках країн Близького Сходу, визначено стратегії та політики 

міжнародного маркетингу, які застосовуються українськими промисловими 

підприємствами в процесі виходу на зарубіжні ринки. Дослідження свідчить 

про те, що українські промислові підприємства недостатньо ефективно 

використовують існуючи інструменти міжнародного маркетингу та можливі 

міжнародні маркетингові політики в процесі виходу на ринки країн 

Близького Сходу. Головними причинами низької ефективності міжнародної 

маркетингової діяльності українських підприємств є брак знань та досвіду 

зовнішньоекономічної діяльності, відсутність кваліфікованих спеціалістів з 

міжнародного маркетингу, недостатнє знання світового маркетингового 

середовища, зокрема специфіки ринків країн Близького Сходу, а також 

відсутність проведених належним чином міжнародних маркетингових 

досліджень. 

Матеріали розділу опубліковано у [4; 8; 10-12; 16; 18; 19]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА РИНКИ КРАЇН 

БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

3.1 Науково-методичні засади вибору елементів стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу 

 

Інструменти і методи реалізації міжнародної маркетингової стратегії 

повинні використовуватися диференційовано та бути адаптованими до 

специфічних вимог цільових ринків, які формуються під впливом певних 

політико-правових, економічних, соціокультурних та технологічних факторів 

середовища. Особливої актуальності врахування чинників маркетингового 

середовища набуває в процесі планування виходу на ринки географічно 

віддалених країн, культура та умови розвитку яких значно відрізняються від 

України або Європи. Дослідження середовища близькосхідного регіону, 

оцінка бар'єрів входу на ринок даного регіону свідчать про необхідність 

розробки міжнародної маркетингової стратегії з урахуванням доволі 

особливостей країн Близького Сходу, що сприятиме успішного виходу 

українських промислових підприємств на ринки регіону.  

Серед ряду стратегічних альтернатив виходу на зовнішні ринки збуту, 

які було детально розглянуто в першому розділі, необхідно визначити 

найбільш доцільні для близькосхідного регіону. У таблиці 3.1 запропоновано 

підхід до використання різних видів стратегій виходу українських 

промислових підприємств на ринок країн Близького Сходу з урахуванням їх 

угруповання, яке запропоновано в п. 2.1. 

Для країн Близького Сходу, які увійшли до третьої групи (Єгипет, 

Ємен, Палестина, Сирія), рекомендується використовувати стратегію 

непрямого експорту, що обумовлено особливістю регулювання економічної 
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системи й розвитку даних країн, а також їх політичною та економічною 

нестабільністю. 

 

Таблиця 3.1 

Стратегії виходу українських промислових підприємств на ринки країн 

Близького Сходу з урахуванням їх групування 

Стратегії виходу Група країн 

Прямий експорт І, ІІ 

Непрямий експорт ІІІ 

Франчайзинг ІІ 

Виробництво за контрактом І 

Спільне підприємство І, ІІ 

Покупка виробничих потужностей ІІ 

Створення складальних підприємств ІІ 

Оренда ІІ 

Будівництво виробничих потужностей ІІ 

 

Для країн близькосхідного регіону, які увійшли до другої групи (Ірак, 

Йорданія, Ліван), практично всі стратегії засвоєння ринку є релевантними. Це 

обумовлено в першу чергу тим, що в цих країнах спостерігається 

сприятливий політико-економічний клімат для створення спільних 

підприємств та інвестування. У країнах Близького Сходу, які увійшли до 

першої групи (Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ), 

українським промисловим підприємствам пропонується використовувати 

такі стратегії виходу на ринок, як «прямий експорт», «виробництво за 

контрактом», «спільне підприємство», «оренда» у зв'язку з тим, що ці країни 

характеризуються високим рівнем економічного розвитку, що зумовлює 

можливість укладання безпосередньо договорів на поставку або виробництво 

продукції, що є необхідною споживачам з даних країн. 

Важливим аспектом формування стратегії міжнародного маркетингу та 

розробки ефективних інструментів маркетинг-міксу є врахування власних 

можливостей підприємства та його внутрішнього потенціалу. Наявність або 

відсутність кваліфікованого персоналу й відповідного міжнародного досвіду; 

завантаженість виробничих потужностей, розвиненість міжнародних мереж 

збуту, логістичних ланцюгів та транспортних комунікацій, фінансові 
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можливості – всі ці фактори мають бути детально дослідженні та покладені в 

основу розробки стратегії виходу на зарубіжні ринки. Тільки комплексний 

підхід до планування, який засновано на дослідженні зовнішніх чинників 

маркетингового середовища та внутрішніх можливостей підприємства, 

здатен забезпечити високу ефективність стратегії виходу на зовнішній ринок 

[177]. 

У таблиці 3.2 надано рекомендації щодо вибору оптимальної стратегії 

виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького 

Сходу з урахуванням їх фінансових, виробничих та маркетингових 

можливостей. 

Таблиця 3.2 

Стратегії виходу українських промислових підприємств на ринки країн 

Близького Сходу з урахуванням їх можливостей  

Групи країн Стратегії виходу Поточні ознаки підприємства 

I 

Саудівська 

Аравія 

Оман 

Бахрейн 

Катар 

Кувейт 

ОАЕ 

Прямий експорт 

обмежені фінансові можливості, 

незавантаженість виробничих 

потужностей у своїй країні 

Виробництво за контрактом 

складність транспортування продукції, 

завантаженість виробничих потужностей у 

своїй країні 

Спільне підприємство 
високі транспортні витрати, недостатній 

власний капітал, відсутність досвіду ЗЕД 

II 

Ірак 

Йорданія 

Ліван 

Прямий експорт 
обмежені фінансові можливості, невисокі 

транспортні витрати, унікальна технологія 

Франчайзинг 
недостатній власний капітал, наявність 

відомої торгової марки 

Спільне підприємство 
високі транспортні витрати, недостатній 

власний капітал, відсутність досвіду ЗЕД 

Покупка (будівництво) 

виробничих потужностей 

(складальних підприємств) 

високі транспортні витрати, достатній 

власний капітал, наявність досвіду ЗЕД 

Оренда виробничих 

потужностей 

відсутність великих можливостей для 

інвестицій, виробництво та реалізація 

продукції супроводжується високими 

ризиками 

III 

Єгипет 

Ємен 

Палестина 

Сирія 

Непрямий експорт з будь-якими ознаками 

 

Вибір стратегії виходу на зовнішні ринки залежить від групи країн 

Близького Сходу і обумовлюється можливостями українських підприємств. 
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Так, для країн І та ІІ групи можливо використовувати майже всі види 

стратегії, в залежності від виробничого та маркетингового потенціалу 

підприємства, окрім прямого експорту. Проте стратегія прямого експорту 

буде найбільш придатною для всіх підприємств, які намагаються опанувати 

ринки країн ІІІ групи. Підприємствам, які мають недостатній власний капітал 

у процесі виходу на ринки країн І і ІІ груп, рекомендується впровадження 

франчайзингу або створення спільних підприємств.  

У таблиці 3.3 надано розподіл стратегій виходу на ринок у залежності 

від галузевої приналежності підприємств. Ефективна реалізація міжнародної 

маркетингової стратегії виходу українських промислових підприємств на 

ринки країн Близького Сходу вимагає розробки і використання її ключових 

складових: товарної, комунікаційної, цінової, збутової стратегій [177; 184].  

 

Таблиця 3.3 

Стратегії виходу українських промислових підприємств на ринки країн 

Близького Сходу з урахуванням їх галузевої приналежності  

Групи країн Стратегії виходу Галузева приналежність підприємства 

I 

Саудівська 

Аравія 

Оман 

Бахрейн 

Катар 

Кувейт 

ОАЕ 

Прямий експорт 

Хімічна промисловість, суднобудування Спільне підприємство 

Виробництво за контрактом 

II 

Ірак 

Йорданія 

Ліван 

Прямий експорт Авіабудування, хімічна промисловість, 

приладобудування, верстатобудування, 

сільськогосподарське машинобудування Франчайзинг 

Покупка (будівництво) 

виробничих потужностей 

(складальних підприємств) Автомобілебудування, енергетичне 

машинобудування Спільне підприємство 

Оренда виробничих 

потужностей 

III 

Єгипет 

Ємен 

Палестина 

Сирія 

Непрямий експорт Для всіх підприємств 
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Товарна стратегія передбачає певний курс дій експортера і наявність 

таких принципів, завдяки яким забезпечується ефективне з комерційної 

точки зору формування експортного асортименту продукції. У сучасних 

ринкових умовах можливими видами товарної стратегії для промислових 

підприємств є стратегії стандартизації, адаптації та інноваційна товарна 

стратегія [169, с. 301]. 

Стратегія стандартизації є такою, коли підприємство пропонує єдиний, 

уніфікований продукт для всіх зарубіжних ринків, без урахування будь-яких 

відмінностей у поведінці споживачів. У цьому випадку підприємство робить 

акцент на тих потребах, які є загальними для споживачів з різних країн. 

Стратегія адаптації, на противагу стратегії стандартизації, передбачає 

модифікацію продукту (функціональні характеристики, сервіс, упаковка, 

торгова марка), з урахуванням потреб споживачів того чи іншого 

зарубіжного ринку. Інноваційна товарна стратегія спирається на 

систематичну розробку принципово нових продуктів, які не мають аналогів 

на відповідних зарубіжних ринках. Така стратегія є найбільш ефективною і 

забезпечує високу норму прибутку, однак для її реалізації необхідно 

залучення значних фінансових ресурсів [185; 187]. 

У табл. 3.4 наведено обґрунтування доцільності використання 

розглянутих товарних стратегій промисловими підприємствами України на 

ринках країн Близького Сходу.  

Важлива роль у просуванні продукції компанії на міжнародному ринку 

належить комплексу маркетингових комунікацій (КМК), який відрізняється 

високою адресністю і є орієнтованим на конкретні ринкові сегменти або 

споживчі групи (цільову аудиторію). Обміркований підхід до побудови КМК 

дозволяє не тільки чітко ідентифікувати потреби досить вузьких груп 

споживачів, але і розробити маркетинговий інструментарій, націлений на 

максимально повне задоволення даних потреб [157, с. 205-208]. 
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Таблиця 3.4 

Рекомендації з використання товарних маркетингових стратегій 

промисловими підприємствами України на ринках країн Близького Сходу 

Вид товарної 

стратегії 

Група країн, 

для яких 

рекомендована 

стратегія 

Обґрунтування використання стратегії 

Стратегія 

стандартизації 
ІІІ 

Продукція українських виробників є утилітарною, 

такою, що популяризувалася, в результаті чого її 

не потрібно доопрацьовувати 

Стратегія адаптації ІІ 

Вихід на ринок інших країн вимагає адаптації 

продукції під умови їх розвитку і регулювання 

діяльності в даних країнах 

Інноваційна 

товарна стратегія 
І 

Споживачі з даних країн висувають особливі 

індивідуальні вимоги до промислової продукції 

 

З огляду на існування значних відмінностей між країнами щодо 

можливості та ефективності застосування різних комунікаційних засобів, а 

також тієї ролі, яку відіграють міжнародні комунікації для успішного 

просування і збуту товару на зарубіжних ринках, підприємствам необхідно 

ретельно підходити до розробки та реалізації комунікаційної стратегії на 

зовнішніх ринках. Одним з найбільш важливих у стратегічному плані питань, 

що стоять перед підприємствами, є таке: обрати стандартизований 

маркетинговий комплекс (товар і просування) у глобальному масштабі для 

всього світового ринку, або ж адаптувати його під особливості окремих 

регіональних ринків. Зокрема, стратегія стандартизації маркетингових 

комунікацій для українських виробників у країнах Близького Сходу буде 

означати використання однакових інструментів на всіх ринках. Адаптація, в 

свою чергу, передбачає диференційований підхід до управління рекламою, 

брендингом або стимулюванням продажів в різних країнах близькосхідного 

регіону, з урахуванням національних особливостей, доступності та 

ефективності засобів комунікації [31]. 

Стратегія адаптації є повною протилежністю стратегії стандартизації. 

Вона передбачає диференційований підхід до конкретної країни, 

обумовлений тим, що очікування покупців, механізм кодування і невербальні 

засоби комунікацій значно відрізняються. 
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У табл. 3.5 надано рекомендації щодо використання видів комунікацій 

українськими промисловими підприємствами в країнах Близького Сходу.  

 

Таблиця 3.5 

Рекомендації з використання комунікаційних стратегій українськими 

промисловими підприємствами на ринках країн Близького Сходу 

Вид 

комунікаційних 

стратегій 

Група країн, 

для яких 

рекомендована 

стратегія 

Обґрунтування використання стратегії 

Стратегія 

адаптації 

комунікації 

І, ІІ, ІІІ 

Близький Схід відрізняється від України як 

соціальним, так і культурним середовищем, що 

вимагає адаптації методів планування рекламних 

компаній і механізмів реалізації. 

Стратегія 

стандартизації 

комунікацій 

- 

Не рекомендується використовувати цю стратегію у 

зв'язку з наявністю соціально-культурних бар'єрів 

між Україною і країнами Близького Сходу 

 

Очевидно, що українським промисловими підприємствам на ринку 

країн Близького Сходу слід застосовувати стратегію адаптації комунікацій. 

Також вибір використання даної стратегії в близькосхідному регіоні 

обґрунтовується тим, що більшість українських промислових мають 

сформувати довірчі відносини з потенційними покупцями. 

Наступна складова міжнародної маркетингової стратегії – цінова. 

Міжнародна ціна товару є величиною нестійкою, яка перебуває під впливом 

дії сукупності як котроткострокових, так і довгострокових чинників. Це, у 

свою чергу, вимагає постійної уваги до процесу оцінки ефективності та 

корегування цінової політики в міжнародному маркетингу. Серед множини 

доступних цінових стратегій найбільшого поширення в міжнародній 

практиці отримали стратегії «зняття вершків», «цінового прориву», 

«нейтрального ціноутворення» та «диференційованих цін».  

У табл. 3.6 наведено обґрунтування вибору цінових стратегій для 

подальшого використання українськими промисловими підприємствами в 

країнах Близького Сходу.  
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Незважаючи на велику кількість цінових стратегій, не всі вони є 

придатними для використання українськими промисловими підприємствами 

при виході на ринок країн близькосхідного регіону.  

 

Таблиця 3.6 

Рекомендації з використання цінових стратегій українськими промисловими 

підприємствами на ринках країн Близького Сходу 

Види цінових 

стратегій 

Група країн, 

для яких 

рекомен-

дована 

стратегія 

Обґрунтування використання стратегії 

Стратегія  

«зняття вершків» 
ІІ 

Українські виробники виводять на ринок даної групи 

країн власну продукцію, що має високий рівень 

конкурентоспроможності 

Стратегія 

«цінового лідера» 
І 

Виведення продукції на ринок з великим рівнем 

конкуренції, в результаті чого українським 

промисловим підприємствам рекомендується 

встановлювати ціни на середньому рівні в кожній 

товарній групі 

Стратегія 

«диференційованих 

цін» 

ІІІ 

Диференційовані ціни встановлюються в залежності 

від рівня політико-правової та економічної 

стабільності в країнах, а також від особливостей 

міжнародного регулювання розвитку даних країн 

 

Стратегія преміального ціноутворення, або «зняття вершків», 

передбачає встановлення високої ціни при виході з товаром на новий ринок, 

швидку окупність вкладень і отримання надприбутку вже у 

короткостроковому періоді. Стратегія може бути застосована тільки відносно 

продуктів з високим ступенем ринкової новизни, при цьому необхідно, щоб 

споживачі не тільки високо оцінювали якість товару, але і мали достатню 

платоспроможність. Тому така стратегія зазвичай застосовується на ринках 

країн з високим рівнем економічного розвитку. 

Стратегія проникнення або стратегія цінового прориву передбачає 

вихід на новий ринок з товаром за низькими (заниженими) цінами, з метою 

швидкого захоплення ринку, завоювання прихильності покупців і отримання 

значної ринкової частки. Стратегія може бути застосована відносно товарів 

масового попиту, що не мають значних відмінностей і переваг у порівнянні з 
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товарами конкурентів, у зв'язку з чим акцент у конкуренції зміщується з 

якісної площини в цінову. Як правило, після успішного проникнення на 

ринок ціни на товар поступово підвищуються, досягаючи нормального рівня. 

Зазвичай на цьому етапі підприємство має справу з протидією споживачів, 

які не готові купувати продукт за новою ціною; в зв'язку з цим стає 

можливим скорочення продажів і зменшення частки ринку, компенсувати які 

допоможе активізація маркетингових зусиль з просування товару. 

Стратегія «нейтрального ціноутворення» передбачає встановлення на 

товар такої ціни, яка повністю відповідає споживчій цінності, що 

сприймається покупцем. Дана стратегія передбачає вивчення споживачів і їх 

потреб, а також аналіз споживчої цінності конкуруючих товарів. 

Ґрунтуючись на цих даних, підприємства, відповідно до стратегії 

«нейтрального» ціноутворення, формують ціну товару, виходячи зі 

сформованого на ринку співвідношення «ціна-цінність». 

Стратегія «диференційованих цін» передбачає встановлення різних цін 

на один і той самий товар для різних сегментів ринку. Використовується у 

тих випадках, коли є чітка сегментація ринку і значущі відмінності між 

сегментами. Реалізація стратегії можлива як за рахунок часткових 

модифікацій продукту (наприклад, преміум упаковка), так і без них. 

Маркетингові системи розподілу або канали збуту – це упорядкована, 

організована сукупність ланок ланцюга, за якими продукція переміщується 

від виробника до кінцевого споживача. У разі вибору ексклюзивної стратегії 

збуту у підприємства існує один представник (дилер або дистриб'ютор), що 

повністю відповідає за збут продукції. За умов селективної стратегії 

компанія-виробник використовує для збуту обмежену кількість посередників 

(дилерів), розподіляючи між ними сфери впливу і відповідальності, як 

правило, територіально. Інтенсивна стратегія збуту передбачає залучення до 

системи розподілу великої кількості посередників, її мета – забезпечити 

високу представленість товару на ринку і зробити його максимально 

доступним для споживачів [20]. 
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У табл. 3.7 наведено рекомендації з використання збутових стратегій 

українськими промисловими підприємствами при виході на ринки країн 

Близького Сходу. 

Таблиця 3.7 

Рекомендації з використання цінових стратегій збуту промисловими 

підприємствами на ринках країн Близького Сходу 

Вид 

збутових 

стратегій 

Група країн, 

для яких 

рекомендована 

стратегія 

Обґрунтування використання стратегії 

Ексклюзивна 

стратегія 

збуту 

І 

Країни мають загальний напрямок економічного розвитку, 

схожі потреби, культурні цінності, що свідчить про 

недоцільність використання великої кількості каналів 

збуту 

Селективна 

стратегія 

збуту 

ІІ, ІІІ  

Збут продукції у цих країнах вимагає усвідомлення 

особливостей регулювання їх розвитку, в зв'язку з 

політико-економічною нестабільністю необхідно 

розглядати декілька варіантів збуту продукції у цих 

країнах 

 

Українським виробникам промислової продукції не рекомендується 

використовувати при виході на ринок близькосхідного регіону інтенсивну 

збутову стратегію, оскільки ця стратегія є більш придатною для виробників 

продуктів харчування (що швидко псуються), а також товарів імпульсивного 

попиту. 

Табл. 3.8 містить зведений підсумок щодо конкретних альтернатив 

міжнародної маркетингової стратегії, рекомендуємих для українських 

промислових підприємств, які освоюють ринки країн Близького Сходу. 

Наведені стратегічні альтернативи придатні на цей час і не є остаточними, 

оскільки вибір тієї чи іншої стратегії може змінюватися залежно від стану та 

тенденцій розвитку країн Близького Сходу, яке відбувається під впливом 

економічних, політико-правових, соціально-економічних та інших факторів. 

Наступним етапом розробки міжнародної маркетингової стратегії є 

внутрішньофірмовий аналіз, тобто аналіз відповідності цілей і ресурсів 

промислового підприємства зовнішнім вимогам. Це дозволить визначити 
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більш відповідну стратегічну альтернативу з можливих або скоригувати 

обрану стратегічну альтернативу з урахуванням не тільки зовнішніх 

факторів, які характеризують ринки країн Близького Сходу, а й відповідно 

внутрішніх чинників, які відбивають можливості конкретного підприємства. 

 

Таблиця 3.8 

Рекомендації з вибору стратегій міжнародного маркетингу для 

українських промислових підприємств при виході на ринки країн Близького 

Сходу 

Види стратегій Рекомендовані альтернативи 

Групи країн 

Близького 

Сходу 

Стратегії виходу на ринок 

Прямий експорт І, ІІ 

Непрямий експорт ІІІ 

Франчайзинг ІІ 

Виробництво за контрактом І 

Спільне підприємство І, ІІ 

Покупка виробничих потужностей ІІ 

Створення складальних підприємств ІІ 

Оренда виробничих потужностей ІІ 

Товарна стратегія 

Стратегія стандартизації ІІІ 

Стратегія адаптації ІІ 

Інноваційна товарна стратегія І 

Комунікаційна стратегія Стратегія адаптації комунікації І, ІІ, ІІІ 

Цінова стратегія 

Стратегія «зняття вершків» ІІ 

Стратегія «цінового лідера» І 

Стратегія «диференційованих цін» ІІІ 

Стратегія збуту 
Ексклюзивна стратегія збуту І, ІІ 

Селективна стратегія збуту ІІІ 

 

Такими внутрішніми факторами є: виробничі потужності; сертифікація 

системи якості за стандартом ISO-9000; наявність постійних і стабільних 

постачальників сировини і матеріалів в Україні; висококваліфікований 

виробничий персонал; наявність фахівців з міжнародного маркетингу; 

наявність фахівців з близькосхідного регіону; наявність представництв у 

країнах Близького Сходу; наявність структурного підрозділу, який вивчає 

ситуацію і ринок країн Близького Сходу; популярність торгової марки на 

ринку; достатність власних фінансових ресурсів і можливість їх залучення із 

зовнішніх джерел [41, с. 53; 60, с. 25-26]. 
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Доцільно виявити вплив кожного з перерахованих вище внутрішніх 

факторів на вибір промисловими підприємствами України стратегії виходу 

на ринок країн Близького Сходу. 

Наявність вільних виробничих потужностей дозволяє промисловим 

підприємствам при виході на близькосхідний ринок використовувати 

стратегії прямого і непрямого експорту. Якщо на промислових підприємствах 

немає можливості збільшення виробничих потужностей, то рекомендується 

використовувати такі стратегії як франчайзинг, спільне підприємство, 

покупка виробничих потужностей, створення складальних підприємств, 

оренда і будівництво виробничих потужностей [27]. 

Наявність на підприємстві сертифікованої продукції за стандартом ISO-

9000 дозволяє йому обрати будь-яку із запропонованих у табл. 3.1 стратегій 

виходу на ринки країн Близького Сходу. 

Наявність у підприємства постійних і стабільних постачальників 

матеріалів і сировини в Україні дає можливість у процесі виходу на ринок 

близькосхідного регіону використовувати стратегії прямого і непрямого 

експорту. Якщо постачальників немає, рекомендується використовувати 

наступні стратегії: франчайзинг, спільне підприємство, покупка виробничих 

потужностей, створення складальних підприємств, оренда і будівництво 

виробничих потужностей. При цьому слід шукати партнерів з постачання 

сировини і матеріалів в регіоні збуту. 

Висококваліфікований персонал, так само як і попередній фактор 

внутрішнього середовища промислового підприємства, дозволяє йому 

використовувати при виході на ринки країн Близького Сходу стратегії 

прямого і непрямого експорту. При виході на ринки регіону зі стратегією 

франчайзингу представники українського промислового підприємства 

повинні переконатися у відповідності кваліфікації персоналу організації, якій 

передається ліцензія, вимогам до організації виробництва продукції та її 

збуту. При використанні стратегій створення спільного підприємства, 

покупки виробничих потужностей, створення складальних підприємств, 



161 

 

оренди та будівництва виробничих потужностей слід провести оцінку рівня 

кваліфікації робітників у тих країнах, де планується реалізовувати ці стратегії 

виходу на ринок. 

Наявність фахівців з міжнародного маркетингу надає можливість 

розробки (планування), реалізації та контролю будь-якої з стратегій виходу 

на ринки країн Близького Сходу (табл. 3.1). У той же час відсутність фахівців 

у цій сфері унеможливлює розробку програми реалізації продукції 

промисловими підприємствами на зовнішніх ринках, забезпечення її 

просування та проведення реклами. За відсутності фахівців з міжнародного 

маркетингу або при їхній невисокій кваліфікації рекомендується при виході 

на ринки країн Близького Сходу використовувати стратегії непрямого 

експорту та франчайзингу. При наявності в штаті промислових підприємств 

України фахівців з питань Близького Сходу та фахівців зі знанням арабської 

мови рекомендується використовувати стратегії прямого експорту, 

виробництва за контрактом, створення спільного підприємства. 

Наявність представництв підприємства в близькосхідному регіоні є 

ознакою його присутності на даному ринку. Отже, для подальшого виходу на 

ринок слід використовувати стратегії прямого експорту, виробництва за 

контрактом, покупки, оренди, будівництва виробничих потужностей. 

Відсутність представництва ускладнює вихід підприємства на ринок 

Близького Сходу, що обумовлює доцільність використання стратегій 

непрямого експорту, франчайзингу, спільного підприємства. 

Наявність структурного підрозділу, який здійснює моніторинг ситуації 

на ринках країн Близького Сходу, полегшить завдання виходу промислового 

підприємства України на ці ринки. За наявності такого структурного 

підрозділу українським промисловим підприємствам доцільно обрати в 

якості стратегії виходу на ринки країн Близького Сходу такі: прямий експорт, 

виробництво за контрактом, покупку виробничих потужностей, створення 

складальних підприємств або будівництво виробничих потужностей. При 

відсутності відділу, який вивчає ситуацію в країнах близькосхідного регіону, 
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підприємству рекомендовано використовувати стратегії непрямого експорту, 

франчайзингу та оренди виробничих потужностей. 

Торгова марка продукції промислового призначення свідчить про 

якість продукції. Наявність у промислового підприємства торгової марки та її 

впізнаваність у країнах Близького Сходу дозволяє використовувати в якості 

стратегії виходу на регіональний ринок стратегії прямого експорту, 

франчайзингу, створення спільного підприємства, покупки (будівництва) 

виробничих потужностей, створення складальних підприємств. Якщо торгова 

марка промислового підприємства України не відома на ринку країн 

Близького Сходу, то доцільно використовувати в якості стратегії виходу 

непрямий експорт, виробництво за контрактом та оренду виробничих 

потужностей. 

Ліквідність та рентабельність діяльності промислових підприємств 

України свідчить про наявність у них фінансових ресурсів. Це є позитивним 

аспектом для організації виходу на ринки країн Близького Сходу з 

використанням стратегій, які вимагають суттєвого залучення грошових 

засобів: створення спільного підприємства, покупка (будівництво) 

виробничих потужностей, створення складальних підприємств. Також 

позитивно впливає на вибір подібних стратегій наявність доступу у 

промислових підприємств України до зовнішніх джерел фінансування і 

низька плата за користування ними. Якщо на підприємствах спостерігається 

дефіцит фінансових ресурсів, а вартість використання останніх із зовнішніх 

джерел є високою, то для виходу на ринки країн Близького Сходу доцільно 

застосовувати наступні стратегії: непрямий експорт, прямий експорт, 

франчайзинг, виробництво за контрактом, оренду виробничих потужностей. 

Шляхи формування стратегій виходу українських промислових 

підприємств на ринки країн Близького Сходу на основі вибору елементів 

маркетингових стратегій детермінуються впливом макроекономічних 

чинників, що діють у кожній з груп країн даного регіону, і мають бути 

диференційованими у відповідності з особливостями національних ринків.  
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3.2 Формування й адаптація міжнародної маркетингової стратегії 

при виході на ринок Йорданії 

 

На підставі дослідження поточного стану і тенденцій розвитку ринку 

країн Близького Сходу можна зробити висновок про те, що найбільш 

затребуваною з боку споживачів є продукція машинобудування. 

Машинобудівний комплекс України має значні перспективи як на 

внутрішньому, так і на зарубіжному ринках. Українські промислові 

підприємства відзначаються високим рівнем технологічного потенціалу, 

розвиток якого призупинився в останні роки у зв'язку з відсутністю 

доступних джерел фінансування і браком ресурсів для здійснення НДДКР. 

Крім того, машинобудівні підприємства України зберігають притаманний їм 

ще за радянських часів високий рівень матеріалоємності продукції, що 

актуалізує пошук нових технологій і необхідність запровадження їх у 

виробництво. Аналіз ринку країн Близького Сходу і подальше їх угруповання 

дозволили дійти висновку, що за сукупністю чинників маркетингового 

середовища найбільш привабливими для виходу українських підприємств є 

країни другої групи. Вони відзначаються достатньо високим рівнем 

політичної стабільності, незначним ступенем державного регулювання і 

розвитком економіки на основі ринкових відносин, створенням сприятливих 

умов для іноземного капіталу.  

Однією із країн, що увійшла до другої групи, є Йорданія. Для реалізації 

стратегії виходу українських промислових підприємств на ринок Йорданії 

доцільно визначити особливості ведення бізнесу у цій країні з метою 

адаптації обраної стратегії до національних умов. Йорданія посідає особливе 

місце в списку десяти країн світу за рівнем безпеки ведення бізнесу. У країні 

є грунтовні підстави для економічного зростання, що дозволяє на даний 

момент реалізовувати в Йорданії більше 50 комерційних проектів для 

багатонаціональних компаній. Також уряд Йорданії веде роботу щодо 

посилення прозорості в галузі управління та реалізації функцій влади. Країна 
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посідає в близькосхідному регіоні четверте місце за індексом сприйняття 

корупції (після Катару, ОАЕ та Бахрейну). Йорданський уряд докладає 

зусиль і зараз до посилення прозорості в галузі управління, ратифікувавши 

Конвенцію ООН проти корупції, крім того в Йорданії створено 5 вільних 

економічних і 13 промислових зон. 

Робота у вільній економічній зоні потребує від підприємств 

відповідності ряду організаційних, технологічних, фінансових та інших 

критеріїв національним вимогам. В Йорданії для цього необхідно 

забезпечити використання передових виробничих технологій, максимально 

задіяти в технологічних процесах місцеву сировину і персонал, а також 

сприяти вирішенню проблеми імпортозалежності країни від поставок 

промислових товарів. Вільні економічні зони в Йорданії покликані сприяти 

вирішенню таких завдань: 

− залучати передові виробничі технології з-за кордону; 

− створювати нові робочі місця для кваліфікованого персоналу, 

перешкоджати відпливу кваліфікованих кадрів за кордон; 

− активізувати розвиток інфраструктурних галузей економіки, зокрема 

- сектора морських і повітряних перевезень; 

− сприяти залученню в країну іноземного капіталу в формі створення 

спільних підприємств; 

− розвивати конкурентоспроможні експортоорієнтовані сектори 

економіки, із залученням іноземного капіталу і передових технологій; 

− реалізовувати програму імпортозаміщення, розвиваючи власне 

виробництво тих товарів, які зараз країна імпортує. 

Створення і розвиток вільних економічних зон є одним із пріоритетів 

економічної політики Йорданії, досягненню якого сприяє наявність 

сприятливих умов для іноземних інвесторів. Факторами цього виступають 

низький рівень соціальних і політичних ризиків, вигідне географічне 

положення на транзитному вузлі «Африка – Азія – Європа», наявність 

кваліфікованих кадрів. Лібералізація економіки, поштовхом до якої 
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послужили вступ Йорданії до СОТ і війна у Перській затоці 1990-1991 рр., 

внаслідок якої для країни закрився ринок Іраку, істотно активізували 

розвиток зовнішньоекономічних відносин із зарубіжними партнерами. Це 

обумовило необхідність створення нормативно-правових умов для 

ефективної взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема, зняття 

адміністративних і економічних бар'єрів для залучення до країни іноземних 

інвестицій через механізм вільних економічних зон. Одними з найбільш 

актуальних правових питань при цьому стали питання стійкості 

законодавства про іноземні інвестиції, а також захисту законних інтересів 

іноземних інвесторів і надання їм необхідних гарантій від уряду. 

Важливим кроком на шляху до стимулювання потоків іноземних 

інвестицій в Йорданію став прийнятий у 1995 році закон «Про заохочення 

інвестицій», яким були не тільки закріплені принципи оподаткування, але й 

надані фіскальні пільги для іноземних інвесторів, що вкладають капітал в 

економіку країни. Крім того, на законодавчому рівні було сформульовано 

концептуальні засади механізму залучення й оптимального розподілу потоків 

міжнародного капіталу в Йорданії. Відмітною особливістю такого механізму 

є висока гнучкість, що передбачає можливість адаптації під кожного 

іноземного інвестора і під конкретний інвестиційний проект. Подальшому 

впорядкуванню питань здійснення іноземних інвестицій були присвячені 

Положення №54 від 2000 р. «Про порядок регулювання інвестицій для 

нейорданців» та Законом «Про інвестиції» №30, прийнятим у 2014 році [178]. 

В них визначаються права інвесторів із країн-реципієнтів, а також 

закріплюються базові податкові ставки для підприємств різних галузей. 

Наявність гнучкої системи оподаткування для різних галузей дозволяє більш 

повно і грамотно реалізовувати пріоритети економічного розвитку, 

спрямовуючи потоки капіталу в найбільш технологічно відсталі сфери 

економіки. Все разом це дозволяє Йорданії вибудовувати ефективну і 

конкурентоспроможну економіку, засновану на залученні прямих іноземних 

інвестицій. 
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Відповідно до Закону Йорданського Хашимітського Королівства «Про 

інвестиції» від 2014 року встановлено такі гарантії для інвестування в 

Йорданію: 

− рівноправність йорданських і іноземних інвесторів при розподілі 

власності; 

− державні гарантії щодо недоторканості приватної власності 

іноземного інвестора; 

− надання прав на вільне виведення фінансових ресурсів іноземними 

інвесторами з Йорданії в іноземній валюті (як прибутків, так і часток від 

продажу майна); 

− відсутність обмежень для вивезення майна іноземного інвестора за 

межі Йорданії, а також з продажу майнового комплексу третій особі; 

− регулювання суперечностей між Йорданією та іноземними 

інвесторами на основі міжнародного права мирним шляхом або при 

відсутності вирішення спору по закінченню 6 місяців з виникнення спірної 

ситуації – в ICSID (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних 

спорів) [178]. 

Значний стимулюючий вплив на іноземних інвесторів здійснюють 

податкові пільги. В Йорданії на законодавчому рівні встановлено такі види 

податків у залежності від типу вільних зон (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Ставки податків у спеціальних економічних зонах Йорданії, % [179] 

Види податків 

Спеціальна 

економічна 

зона Аккаба 

Кваліфіковані 

економічні 

зони 

Податок на прибуток 5 5 

Податок на землю і на майно 0 0 

Податок на дивіденди 0 0 

Імпортне мито 0 0 

Соціальний податок 0 0 

Податок на транспортні засоби 0 0 

Податок з продажу товарів і послуг  5,5 0 
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Однією з переваг Йорданії як країни для освоєння близькосхідного 

регіону є те, що вона є членом СОТ, має двосторонні торгівельні угоди з 

багатьма країнами, у тому числі з країнами Близького Сходу. Йорданія є 

учасником GAFTA, яка була оголошена в рамках соціально-економічної ради 

Ліги арабських держав в якості виконавчої програми спрощення процедур 

торгівлі та розвитку. Цією угодою охоплено 17 арабських країн. Крім того, у 

1997 р. між Йорданією та країнами-членами ЄС було підписано угоду про 

асоціацію з метою створення зони вільної торгівлі між ЄС і Йорданією. 

Згідно з цією угодою Йорданія має право експортувати промислову 

продукцію в ЄС без сплати митних зборів і інших податків. Ця угода 

дозволяє розширити зони експорту промислової продукції, що планується до 

випуску при відкритті українськими промисловими підприємствами 

спільного підприємства на території Йорданії. Також Йорданія підписала ряд 

договорів про вільну економічну торгівлю з іншими країнами, зокрема, з 

США, Росією і Туреччиною, що забезпечує можливість виходу на велику 

кількість відкритих ринків, в тому числі і з промисловою продукцією. 

Наступна ознака Йорданії, що може зацікавити іноземних інвесторів і 

сприяти заснуванню спільних підприємств, пов’язана з характеристиками 

населення. Чисельність населення Йорданії збільшується із року в рік. У 

структурі населення переважає молодь у віці до 30 років, частка якої 

становить понад 70%. Йорданія протягом останніх двадцяти років реалізує 

стратегію інвестування коштів в освіту і розвиток професійних навичок 

населення, здійснюючи акцент на освітні програми, що відповідають 

вимогам економічного розвитку. У країні реалізуються програми підготовки 

фахівців з технологічними і виробничими навичками, створено і функціонує 

60 коледжів і 35 навчальних професійних центрів, які щорічно закінчують 

понад 10 тис. кваліфікованих спеціалістів. Отже, на відміну від багатьох 

країн, що розвиваються, Йорданія має достатньо підготовлені професійні 

кадри. На користь вибору Йорданії в якості країни для виходу українських 

промислових підприємств для освоєння близькосхідного регіону, діє також 
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наявність науково-технічних центрів у країні. Вказані центри пропонують 

спеціалізовані послуги, консалтинг, проведення технічних та економічних 

досліджень, а також техніко-економічне обґрунтування інвестицій, 

промислових і сільськогосподарських проектів. Спеціалізована група 

експертів у багатьох областях з розвитку промисловості працює в таких 

центрах, а також співпрацює з експертами з академічних і наукових установ 

при необхідності досягнення найкращих результатів [179]. 

Перевагою Йорданії як країни для виходу промислових підприємств 

України на близькосхідний ринок є розвинена інфраструктура. Країна має 

розвинену мережу автомобільних і залізничних доріг, а також повітряного 

сполучення. Із Йорданії здійснюється авіасполучення за більш ніж 55 

напрямками місцевими авіакомпаніями і більш ніж 700 – в альянсі з 

міжнародними авіакомпаніями. Міжнародний порт Аккаба надає послуги 

прийому-відправки вантажів на протязі року, що забезпечує регулярність 

економічних зв’язків. Частка сектора транспорту в структурі ВВП країни в 

2015 році займала близько 10%. Наразі йорданський уряд розробляє 

національний план модернізації транспортної інфраструктури з метою 

отримання максимальної вигоди від географічного положення країни.  

Йорданія має один з найбільш розвинених ринків телекомунікацій на 

Близькому Сході. У 2005 році телекомунікаційний сектор було 

лібералізовано і запроваджено незалежний орган регулювання. Рівень 

охоплення населення мережею Internet становить 82%, спостерігається 

значне зростання в області бездротового зв'язку та широкосмугових 

телекомунікаційних технологій. Частка мобільного зв'язку на 

телекомунікаційному ринку Йорданії становить біля 78%. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вибір Йорданії як 

країни для виходу українських промислових підприємств на ринок 

близькосхідного регіону є найбільш доцільним з наступних причин: 

− наявність державних гарантій для іноземних інвесторів, 

встановлених на законодавчому рівні; 
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− дія великої кількості підписаних міждержавних угод про зони вільної 

торгівлі; 

− створення науково-технічних центрів у країні, що проводять 

дослідження у сфері наукового забезпечення економічного розвитку; 

− наявність кваліфікованих фахівців при відносно низьких витратах на 

оплату праці, яка в Йорданії є нижчою, ніж в інших високорозвинених 

країнах близькосхідного регіону; 

− використання досвіду місцевих фахівців з продажу і збуту, які 

знайомі з регіональними особливостями ведення бізнесу і з потребами 

споживачів промислової продукції у регіоні. 

Результати дослідження сукупності політичних, економічних, 

соціокультурних і технологічних чинників маркетингового середовища 

Йорданії дозволяють сформувати зведену таблицю PEST-аналізу. До неї 

включено чотири групи чинників, для яких експертним шляхом визначено 

потенційну силу впливу на українські промислові підприємства, що 

планують вихід на ринки цієї країни. Сила впливу чинника оцінюється за 

шкалою від 1 до 3, де один бал отримує чинник, вплив якого є незначним і 

його змінення практично не вплине на діяльність підприємства. У два бали 

оцінюється чинник, вплив якого є суттєвим, проте лише значуще змінення 

цього чинника спроможне вплинути на результати діяльності підприємства. 

Сила впливу чинника у три бали означає, що його вплив є значним і будь-які 

коливання викликають значні зміни у результатах діяльності підприємства, 

що виходить на зарубіжний ринок. Чинники міжнародного маркетингового 

середовища, які, за оцінками експертів, не впливають на діяльність 

підприємства, до зведеної таблиці не включаються. Окрім сили впливу 

чинників, залученим експертам було запропоновано встановити ймовірність 

коливань визначених чинників за 5-ти бальною шкалою, в якій мінімальна 

ймовірність зміни чинника оцінювалась в один бал, а максимальна 

ймовірність – у п’ять балів (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Зведена таблиця результатів PEST-аналізу маркетингового середовища 

Йорданії 

Чинник впливу 
Сила 

впливу 

Оцінка експертами 

ймовірності зміни 

чинника 

Середньозважений 

індекс впливу з 

урахуванням сили 

впливу 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Темпи зростання економіки 3 5 4 5 5 5 3,2 

Рівень інновацій і 

технологічного розвитку 
3 4 5 5 5 4 3,1 

Обмеження на імпорт, 

торгова політика 
3 4 5 3 5 4 2,8 

Розвиток і розповсюдження 

Інтернету, використання 

мобільного зв’язку  

2 5 4 5 5 5 2,1 

Рівень освіти 2 5 4 5 5 4 2,0 

Рівень доходів населення 2 4 4 4 5 4 1,9 

Доступ до новітніх 

технологій 
2 3 4 5 5 4 1,9 

Ступінь глобалізації і 

відкритості економіки 
2 4 5 4 4 3 1,8 

Рівень розвитку банківської 

сфери 
3 2 3 2 1 2 1,3 

Рівень розвитку 

підприємництва і бізнес-

середовища 

2 2 3 4 3 2 1,2 

Сталість політичної влади і 

діючого уряду 
3 2 1 1 2 1 0,9 

Демографічна структура 

населення і тривалість життя 
2 2 2 3 1 2 0,9 

Тенденції до регулювання 

або дерегулювання 

іноземних інвестицій 

3 1 2 1 1 2 0,9 

Вимоги до якості продукції і 

рівня сервісу 
1 3 4 3 3 3 0,7 

Образ життя і звички 

споживання 
2 1 2 2 1 2 0,7 

Релігійні і національні 

традиції 
3 1 1 1 1 1 0,7 

Темпи зростання населення 2 1 2 2 1 2 0,7 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Урядова бюрократія і рівень 

корупції 
2 1 2 1 1 2 0,6 

Ймовірність воєнних дій в 

країні  
2 2 1 2 1 1 0,6 

Кредитно-грошова і 

податково-бюджетна 

політика  

1 3 3 2 3 3 0,6 

 

Стандартизація отриманих оцінок шляхом розрахунку 

середньозваженого індексу впливу чинників маркетингового середовища 

Йорданії (формула 1) з урахуванням сили їх впливу дозволила виокремити 

найбільш впливові з них і перейти до формування стратегії виходу 

українського промислового підприємства на ринок цієї країни.  

 

                                     𝐼𝑖  =  𝑉�̅� ·  
𝐷𝑖

∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

 · 𝑘 ,                                     (1) 

де     𝐼𝑖  – середньозважений індекс впливу i-того чинника маркетингового     

середовища з урахуванням сили впливу; 

          𝑉�̅� – середня оцінка ймовірності зміни i-того чинника маркетингового  

середовища; 

         𝐷𝑖 – оцінка сили впливу і-того чинника маркетингового середовища; 

         𝑘  –  коефіцієнт приведення, k = 10. 

 

За результатами PEST-аналізу маркетингового середовища Йорданії 

визначено, що найбільшу силу впливу на діяльність промислових 

підприємств здійснюють такі чинники: темпи зростання економіки, які 

обумовлюють можливість розширення ринків збуту, збільшення доходів 

споживачів, зростання попиту і потенційних прибутків зарубіжних 

підприємств; рівень інновацій і технологічного розвитку, які діють як 
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стимулюючий чинник, що вимагатиме від підприємств здійснення 

технологічної модернізації і впровадження інновацій у виробничу і збутову 

діяльність; обмеження на імпорт і торгова політика, які потребують від 

підприємств прийняття управлінських рішень щодо обрання форм виходу 

підприємства на зарубіжний ринок, які б дозволяли оминати митні бар’єри і 

імпортні обмеження. До менш впливових, проте також значущих чинників 

маркетингового середовища входять: розвиток і розповсюдження Інтернету, 

використання мобільного зв’язку; рівень освіти і доходів населення; доступ 

до новітніх технологій; ступінь глобалізації і відкритості економіки. За 

сукупністю цих чинників маркетингове середовище Йорданії є сприятливим 

для виходу українських промислових підприємств.  

Основу формування стратегії становить базова бізнес-стратегія, яка 

розробляється на корпоративному рівні. В якості такої виступає науково 

обґрунтована конкурентна стратегія, яка передбачає основні шляхи 

забезпечення конкурентних переваг підприємства на зарубіжному ринку з 

точки зору залучення потенційних споживачів і здійснення політики щодо 

конкурентів. На функціональному рівні обрана конкурентна стратегія 

доповнюється елементами стратегій сегментації і позиціонування, які 

охоплюють цільові ринки і спеціально розроблений для них комплекс 

маркетингових дій. Основні засоби комплексу маркетингу деталізуються на 

інструментальному рівні формування стратегії і втілюються у тих стратегіях, 

які дозволяють підприємству обрати способи найкращого використання 

окремих складових комплексу маркетингу для забезпечення ефективності 

маркетингових зусиль на цільовому ринку. В якості інструментальних 

стратегій українським промисловим підприємствам доцільно 

використовувати цінову і товарну стратегії, а також стратегії просування і 

розподілу. На підставі синтезу стратегій, розроблених на трьох рівнях, 

формується стратегія створення спільного складального підприємства для 

виходу на ринок Йорданії (рис.3.1). 
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Рис. 3.1 – Формування стратегії виходу українського промислового підприємства на ринок Йорданії 
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Для реалізації даної стратегії є два варіанти вирішення. Перший варіант 

передбачає створення спільного складального підприємства в Україні, за 

другим варіантом складальне підприємство має бути створено в Йорданії. Як 

перший, так і другий із запропонованих варіантів мають свої переваги і 

недоліки. Так, спільне складальне підприємство в Україні може 

використовувати наявні виробничі потужності, інфраструктуру, 

кваліфіковану робочу силу, напрацьовані у попередні роки коопераційні 

зв’язки промислових підприємств. Проте технологічна модернізація 

виробництва потребує значних фінансових ресурсів, брак яких відчувається 

останнім часом і обмежує можливості розвитку українських промислових 

підприємств. Зарубіжні інвестори, у тому числі з країн Близького Сходу, не 

бажають інвестувати кошти в економіку України, посилаючись на 

непрозорість ведення бізнесу в країні, нестабільну політичну ситуацію і 

слабку мотивацію інвесторів. Українські промислові підприємства 

пропонують інвесторам з Близького Сходу в якості їхньої частки прибутку 

сплату відсотків за користування фінансовими ресурсами як за банківське 

кредитування. Така політика інвестування суперечить нормам ведення 

бізнесу, прийнятим на Близькому Сході, а отже, не приваблює потенційних 

інвесторів. Крім того, спільне підприємство створюється для виробництва 

промислової продукції для ринку Йорданії, отже воно стикатиметься з 

необхідністю значних витрат на транспортування продукції, подолання 

митних бар’єрів, отримання ліцензій і т. і.  

З метою подолання вказаних проблем більш ефективним вважається 

другий варіант реалізації стратегії, тобто створення спільного складального 

підприємства в Йорданії. Для реалізації цього варіанту стратегії 

пропонується залучення фінансових ресурсів країн, що увійшли до першої 

класифікаційної групи за ступенем однорідності маркетингового середовища 

(Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ). В умовах, коли 

світова економіка увійшла у фазу регіональної спеціалізації і локальної 

ефективності, створення багатосторонніх підприємств стає засобом
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отримання конкурентних переваг на глобальних ринках. Вплив 

інформаційних технологій обумовив виникнення ситуацій, коли на рівні  

галузей конкурують не окремі виробники, а ланцюжки підприємств, кожне з 

яких виконує свої функції у забезпеченні послідовності бізнес-процесів – 

виробництві, інвестуванні, фінансуванні, розподілі, дистрибуції, 

адмініструванні і загальному керівництві процесами. У відповідності до 

такого підходу у межах запропонованої стратегії організація виробництва 

промислової продукції планується на території країни, що увійшла до другої 

класифікаційної групи країн регіону Близького Сходу, із залученням 

фінансових ресурсів країн, що увійшли до першої класифікаційної групи. 

Реалізація цієї стратегії дозволить також реалізувати стратегію збільшення 

непрямого експорту в країни, що ввійшли до третьої групи країн (див. табл. 

2.11). 

Процес адаптації стратегії створення в Йорданії спільного 

складального підприємства по виробництву промислової продукції 

передбачає проходження певної послідовності дій, починаючи з оцінки 

можливостей і бар’єрів виходу на ринок країни, відбору конкретних 

інструментів та пошуку ділових партнерів і джерел інвестування, закінчуючи 

оцінкою результатів реалізації стратегії (рис. 3.2). Відповідно до обраного 

плану дій, при створенні тристороннього спільного складального 

підприємства з боку українського учасника пропонуються виробничі 

технології та обладнання, фахівці з пуску-наладки обладнання і навчання 

виробничого персоналу, а також науково-технічні розробки. З боку 

йорданського учасника забезпечується розвинена інфраструктура, 

законодавче регулювання інвестиційної діяльності і державні гарантії 

захисту іноземних інвестицій, кваліфікована і відносно дешева робоча сила, 

збутова мережа, створена на основі підписаних урядом Йорданії договорів 

про зони вільної торгівлі. В якості третього учасника спільного складального 

підприємства передбачається залучення інвестору однієї з країн Близького 

Сходу, що увійшла до першої класифікаційної групи.   
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Рис. 3.2 – Процес адаптації стратегії виходу промислових підприємств 

машинобудівного комплексу України на ринок країн Близького Сходу 
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Аналіз і синтез можливих базових стратегій виходу 

Розподіл джерел і видів ресурсів для реалізації проекту 

Йорданія 
Країни Близького 

Сходу І групи 

Фахівці з 

інжиніринг

у і навчання 

робітників 

Кваліфікована і 

відносно дешева 

робоча сила 

Державні 

гарантії 

захисту 

іноземних 

інвестицій 

Інфраструктура 

Фінансові 

ресурси 

Збутова 

мережа 

Науково-

технологічн

і розробки 

Підписання трьохсторонньої угоди про створення спільного 

підприємства в Йорданії  

Україна 

Виробничі 

технології і 

обладнання 

Оцінка результатів реалізації стратегії створення спільного 

підприємства 

− Бахрейн  

− Оман 

− ОАЕ 

− Катар 

− Кувейт 

− Саудівська 

Аравія 
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Для реалізації запропонованої стратегії рекомендується 

використовувати вільну економічну зону Йорданії «Аккаба», яка 

відрізняється від інших зручним географічним положенням (невелика 

відстань до кордонів з Саудівською Аравією, Сирією та Єгиптом), а також 

високим рівнем розвитку виробничої та транспортної інфраструктури.  

Необхідність реалізації запропонованої стратегії вимагає вирішення нових 

завдань, що постають перед промисловими підприємствами 

машинобудівного комплексу України. До першочергових із цього набору 

завдань доцільно віднести такі: 

− модифікація товарно-продуктових стратегій з метою адаптації 

продукції під умови ринків країн Близького Сходу; 

− удосконалення стратегій розподілу для скорочення каналів збуту і 

побудови власної збутової мережі; 

− запровадження сучасних технологій і обладнання для обробки 

великої кількості вхідної маркетингової інформації; 

− фокусування зусиль на створенні ефективної системи управління, а 

також на побудові комунікацій для взаємодії з органами влади і партнерами в 

Йорданії; 

− активізація рекламної діяльності, збільшення витрат на просування 

продукції, особливо на початковому етапі реалізації стратегії. З метою 

підвищення ефективності збуту доцільно використовувати переваги, які 

надають підписані урядом Йорданії двосторонні та багатосторонні угоди з 

країнами Близького Сходу, ЄС та інших регіонів світу.  

Адаптація українських підприємств до зарубіжного ринку має 

здійснюватись з урахуванням правових, культурних і економічних чинників. 

Для задоволення обов’язкових технічних і юридичних вимог щодо 

номенклатури та обсягів промислової продукції слід використовувати 

різноманітні способи, у тому числі зміну технічних параметрів та 

характеристик, нову комплектацію приладів та обладнання, нові умови 

постачання та інші маркетингові засоби. 
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3.3 Оцінка результативності міжнародної маркетингової стратегії 

при виході промислового підприємства на ринок Йорданії  

 

Досвід різних країн світу та українських промислових підприємств, які 

освоюють ринки інших країн, свідчить про наявність певної кількості 

варіантів проникнення на зарубіжні ринки, серед яких можливо обрати 

найбільш доцільні з точки зору економічних результатів. Існуючі стратегічні 

альтернативи виходу на зарубіжні ринки передбачають ліцензування, 

створення спільних підприємств, прямий та непрямий експорт, пряме 

інвестування, які потребують відповідної оцінки з огляду на необхідність 

прогнозування обсягів реалізації продукції, виручки та грошових потоків, 

рентабельності [129]. З приводу розробки відповідного інструментарію 

відбору стратегічних альтернатив, Т.В. Співаковською запропоновано 

інструментарій формування українськими промисловими підприємствами 

стратегії виходу на зарубіжний ринок на підставі аналізу й оцінювання двох 

груп факторів, що характеризують рівень привабливості ринків та 

визначають можливості підприємства [130, с.12-13]. 

Результати аналізу тенденцій розвитку країн та умов ринку Близького 

Сходу під впливом економічних, політико-правових, соціально-економічних 

та інших факторів підтверджують можливість вибору різних варіантів 

реалізації стратегії для українських промислових підприємств. В якості 

найбільш можливих для підприємств автомобілебудування на ринку Йорданії 

розглянуто два альтернативні варіанти реалізації стратегії: створення нового 

спільного підприємства та покупка існуючих виробничих потужностей. 

Однією з особливостей підприємств автомобілебудування України є 

високий рівень їх спеціалізації, що суттєво впливає на зменшення 

конкуренції у галузі. В результаті відсутності конкуренції, яка б стимулювала 

розвиток технологій та удосконалення продукції на інноваційній основі, 

українські підприємства автомобілебудування на мають достатньої 

конкуpeнтоспpоможностi для виходу на нові ринки. Згідно досліджень 
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Т.В. Співаковської, більшість українських автомобілебудівних компаній 

розроблюють фрагментарну неформалізовану маркетингову стратегію. Тобто 

застосовують окремі маркетингові інструменти: маркетингові дослідження, 

участь у міжнародних виставках, заходи з просування [127]. Водночас тільки 

незначна кількість українських компаній приділяє належну увагу 

стратегічному плануванню і визнає пріоритет стратегічного планування 

перед оперативним.  

Серед факторів, що перешкоджають здійсненню інноваційної 

діяльності підприємств автомобілебудування, є нестача власних коштів, 

надмірні витрати на нововведення, високі економічні ризики, недостатня 

юридична підтримка з боку держави, недосконалість законодавчої бази, 

тривалий термін окупності нововведень. Водночас застарілими є  майже до 

60% основних фондів автомобілебудівних підприємств, фізично застарілими 

– до 70% [128]. 

Для переважної більшості українських автомобілебудівних 

підприємств є притаманним екстенсивний тип розвитку, що передбачає 

освоєння ринків нових країн та збільшення асортименту продукції. Так, 

найбільший досвід зовнішньоекономічної діяльності у галузі має ПАТ 

«АвтоКрАЗ», який експортує продукцію майже у 30 країн світу. 

Підприємство для більшості ринків використовує стратегію прямого 

експорту. ПАТ «АвтоКрАЗ» є постачальником автомобілів для Міністерства 

оборони Арабської республіки Єгипет, реалізує ряд проектів у країнах 

Близького Сходу, Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. 

Інші лідери галузі – корпорація «Богдан» і ПАТ «ЗАЗ» – також мають досвід 

експортних угод з країнами близького і дальнього зарубіжжя [127]. 

Заключним етапом обґрунтування створення спільного складального 

підприємства автомобілебудування в Йорданії є оцінка результативності 

міжнародної маркетингової стратегії при виході промислового підприємства 

на ринок. Одним із українських підприємств автомобілебудування, яке 

протягом останніх років виходить на ринок країн Близького Сходу, 



180 

використовуючи стратегію прямого експорту, є корпорація «УкрАвто». В 

останні роки підприємство стабільно здійснювало експорт легкових 

автомобілів в країни Близького Сходу, однією з яких є Сирія, де українські 

автомобілі мають певний попит. В останні роки обсяг експорту автомобілів 

скорочується щорічно. У 2016 році обсяг експорту скоротився на 32% до 

рівня 2008 р., коли обсяг експорту був максимальним і досягав 7200 

автомобілів на рік, табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Обсяг експорту легкових автомобілів корпорацією «УкрАвто»  

у 2008-2016 рр. 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обсяг експорту 

автомобілів, шт. 

 

7200 

 

6980 

 

6200 

 

6104 

 

6608 

 

5760 

 

6197 

 

6244 

 

4823 

Темп зміни обсягу 

експорту автомобілів,% 
100 96,9 86,1 84,8 91,8 80,0 86,1 86,7 67,0 

 

Подальший розвиток корпорації потребує нових ринків збуту, серед 

яких найбільш привабливим та таким, що має спільні риси та чинники 

впливу на формування міжнародної маркетингової стратегії, є ринок 

Йорданії. 

Однією з актуальних проблем, яка притаманна багатьом 

товаровиробникам, що виходять на зарубіжні ринки, є їх присутність на 

ринку однієї країни регіону. Ця тенденція притаманна більшості підприємств 

автомобілебудування України. Аналогічна проблема характерна і для 

корпорації «УкрАвто», яка майже всю продукцію експортує на ринок Сирії. 

Для продукції «УкрАвто», якою є автомобілі ЗАЗ-Lanos, ціна за одиницю є 

дуже високою і складає 7500 дол. США на умовах FCA/Запоріжжя. Така 

висока ціна є наслідком податкового тягаря, що лягає на українським 

виробників: ПДВ та внески на соціальне страхування з заробітної плати. 

Таким чином, ціна реалізації одного автомобіля як мінімум на 30% містить 

відрахування податків і зборів. Така ситуація унеможливлює збільшення 
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обсягів виробництва в Україні внаслідок високої конкуренції у цьому 

сегменті з іноземною продукцією, в першу чергу, великих автомобільних 

компаній Китаю.  

Створення спільного складального підприємства корпорацією 

«УкрАвто», Йорданією та однією з країн, що увійшли в першу групу 

близькосхідного регіону, дозволить корпорації «УкрАвто» отримати наступні 

переваги: 

 зниження ціни реалізації за рахунок відсутності таких податків і 

зборів, як ПДВ і відрахування на соціальне страхування, тобто ціна реалізації 

автомобілів знизиться приблизно на 30% тільки за рахунок податків та 

сборів. 

 наявність потенційних можливостей для експорту автомобілів як на 

територію країн Близького Сходу, так і на територію інших країн, з якими 

підписано угоди про вільну торгівлю між Йорданією та урядами цих країн. 

Для формування певної міжнародної маркетингової стратегії доцільним 

є ідентифікація та визначення ризиків, що виникають в процесі виходу 

підприємства на зарубіжні ринки. Реалізація маркетингової стратегії для 

корпорації «УкрАвто» є ризиковою з огляду на умови ринку Йорданії та 

загальноекономічні світові процеси, що обумовлює необхідність оцінки 

ймовірності трьох сценаріїв реалізації кожної з двох стратегій: 

песимістичного, оптимістичного та реалістичного.  

Для оцінки вірогідності сценаріїв в якості експертів було залучено 

представників українських підприємств, що здійснюють експортні операції 

на ринку Йорданії, а також фахівців консульства Йорданії, які сприяють 

налагодженню торговельних відносин та комерційних зв’язків між 

суб’єктами господарювання обох країн.  

Запропоновані сценарії реалізації маркетингової стратегії на ринку 

Йорданії розглянуто для різних умов та оцінено їх ймовірність. 

Песимістичний сценарій для корпорації «УкрАвто» передбачає зниження 

обсягів виробництва і збуту автомобілів, що у подальшому викладенні 
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виступає як визначальна подія. Враховуючи, що Йорданія – країна з високим 

рівнем політичної, економічної і соціально-демографічної стабільності, 

ймовірність песимістичного сценарію реалізації стратегії по створенню 

спільного складального підприємства в країні оцінена на рівні 0,1-0,2. 

Ймовірність оптимістичного варіанту, який ґрунтується на можливості 

прийняття урядом Йорданії спеціальних законів щодо сприяння створенню 

спільних українсько-йорданських підприємств, оцінено на рівні 0,05-0,1. 

Реалістичний сценарій ґрунтується на врахуванні поточних умов ринку 

Йорданії. У зв'язку з тим, що урядом Йорданії підписано низку міжурядових 

угод про створення зон вільної торгівлі, та враховуючи, що Йорданія є 

країною-членом СОТ, ймовірність реалістичного результату реалізації 

стратегії щодо створення спільного складального підприємства корпорацією 

«УкрАвто» оцінено на рівні 0,6-0,9. 

Розрахунок імовірності реалізації будь-якого сценарію реалізації 

стратегії пропонується здійснювати за формулою: 

 

),()(),(
M

DPMPDMP                                                        (2) 

де 𝑃(𝑀, 𝐷) −  ймовірність реалізації сценарію за наявності визначальної   

події M та залежної від неї події D; 

𝑃(𝑀) −       ймовірність визначальної події M; 

𝑃(𝐷 𝑀⁄ ) − ймовірність  залежної події D. 

 

 

Для кожної альтернативи здійснено оцінку показників діяльності 

корпорації «УкрАвто» за трьома варіантами сценаріїв, що враховують 

ймовірність реалізації її стратегії, табл. 3.12. Обсяг експорту автомобілів за 

варіантами реалізації стратегії створення складального підприємства було 

розраховано на підставі даних про виробничу потужність нового 

складального підприємства згідно інвестиційного проекту, що було надано 

йорданським партнером. Обґрунтування придбання виробничих потужностей 
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для виробництва автомобілів передбачало оцінку виробничої потужності із 

врахуванням, у першу чергу, наявних пропозицій промислових об’єктів на 

території Йорданії. З огляду на наявність достатнього обсягу виробничих 

потужностей для задоволення попиту на автомобілі компанії, для двох 

альтернатив обсяги реалізації продукції за різними варіантами стратегії було 

обрано однаковими.  

 

Таблиця 3.12 

Показники діяльності корпорації «УкрАвто» за різними сценаріями реалізації 

міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії  

Показники 
Базовий 

варіант 

Маркетингова стратегія створення спільного 

складального підприємства 
 

оренда земельної ділянки та 

виробничого обладнання 

придбання виробничих 

потужностей 
 

Варіанти реалізації стратегій (ймовірність)  

песиміс- 

тичний          

(0,1-0,2) 

реаліс- 

тичний                 

(0,6-0,9) 

оптиміс- 

тичний                

(0,05-0,1) 

песиміс- 

тичний          

(0,1-0,2) 

реаліс- 

тичний                 

(0,6-0,9) 

оптиміс- 

тичний                

(0,05-0,1) 

 

Обсяг реалізації 

автомобілів, од. 
6000 6200 10500 12400 6200 10500 12400 

Ціна реалізації за 

одиницю (на умовах 

FCA/Аккаба), дол. 

США
* 

7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

Виручка від реалізації 

продукції, тис. дол. США 
45000  46500  78750  93000  46500  78750  93000  

Витрати на виробництво, 

тис. дол. США 
41895  43059  70245  82212  43570  72843  85560  

Прибуток, тис. дол. США 3105  3441  8505  10788  2929  5907 7440  

⃰Ціна за одиницю на ринку України 

 

Варіант створення спільного складального підприємства в Йорданії 

передбачає оренду земельної ділянки і комплексу будівель, за якими урядом 

Йорданії встановлено максимально припустимі ставки, табл. 3.13. Варіант 

придбання виробничих потужностей передбачає купівлю необхідної 

земельної ділянки та відповідних виробничих приміщень, за якими урядом 

Йорданії також встановлено граничні ставки, табл. 3.13. 
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Таблиця 3.13 

Ставки на оренду і придбання земельних ділянок і виробничих 

приміщень в Йорданії 

Показники Дол. США 

Річний внесок за оренду 1 кв. м. землі 3,5 

Річний внесок за оренду 1 кв. м. виробничих приміщень 21 

Витрати на купівлю 1 кв. м. землі 55 

Витрати на купівлю 1 кв. м. виробничих приміщень 130 

 

На підставі інформації про встановлений розмір ставок на оренду і 

купівлю земельних ділянок і виробничих приміщень в Йорданії можливо 

розрахувати обсяг чистого прибутку, який планується отримати за умов 

реалізації різних стратегій. В якості планового горизонту реалізації кожної 

альтернативи приймається термін, що дорівнює 10 років. Згідно цієї 

альтернативи придбання земельної ділянки і виробничих приміщень у проект 

буде інвестовано 76250 тис. дол. США. 

Результати розрахунку, наведені у табл. 3.14, дозволяють зробити 

висновок про те, що реалізація альтернативи створення спільного 

складального підприємства в Йорданії шляхом оренди землі та виробничого 

майнового комплексу забезпечить отримання корпорацією «УкрАвто» та 

іншими суб’єктами спільного підприємства загальний чистий приведений 

грошовий потік в сумі 58242 тис. дол. США. 

Результати розрахунку, наведені у табл. 3.15, також свідчать про 

позитивні фінансові можливості в разі реалізації стратегії створення 

підприємства в Йорданії шляхом придбання землі і виробничого майнового 

комплексу, що дозволить отримати корпорації «УкрАвто» та іншим 

суб’єктам спільного підприємства загальний чистий приведений грошовий 

потік у сумі 68344 тис. дол. США. При цьому корпорація повністю 

компенсує інвестиції в даний проект у розмірі 76250 тис. дол. США.  
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Таблиця 3.14 

Показники реалізації стратегії створення спільного складального підприємства на умовах оренди землі та виробничого 

майнового комплексу 

 

Показники 
Роки реалізації стратегії 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

Обсяг виробництва, шт. 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 

Ціна реалізації, дол. США 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 

Обсяг продажів, тис. дол. США 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 

Прямі витрати, тис. дол. США 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 

Валова маржа, тис. дол. США 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 

Орендна плата, тис. дол. США 9637 9637 9637 9637 9637 9637 9637 9637 9637 9637 

Амортизація обладнання, тис. 

дол. США 

2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 

Інші постійні витрати, тис. 

дол. США 

8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 

Прибуток, тис. дол. США 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 

Чистий грошовий потік за рік 

(прибуток + амортизація), тис. 

дол. США 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

 

 

11605 

Коефіцієнт дисконтування 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 

Приведений чистий грошовий 

потік, тис. дол. США 

 

10096 

 

8773 

 

7636 

 

6638 

 

5767 

 

5013 

 

4363 

 

3794 

 

3296 

 

2866 

 

 

 

 

1
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Таблиця 3.15 

Показники реалізації стратегії створення підприємства на умовах придбання виробничих потужностей  

 

Показники 
Роки реалізації стратегії 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

Обсяг виробництва, шт. 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 

Ціна реалізації, дол. США 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 

Обсяг продажів, тис. дол. США 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 55125 

Прямі витрати, тис. дол. США 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 25473 

Валова маржа, тис. дол. США 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 29652 

Повернення інвестицій, тис. 

дол. США 

7625 7625 7625 7625 7625 7625 7625 7625 7625 7625 

Амортизація обладнання, тис. 

дол. США 

10168 10168 10168 10168 10168 10168 10168 10168 10168 10168 

Інші постійні витрати, тис. 

дол. США 

8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 8410 

Прибуток, тис. дол. США 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 

Чистий грошовий потік за рік 

(прибуток + амортизація), тис. 

дол. США 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

 

 

13617 

Коефіцієнт дисконтування 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 

Приведений чистий грошовий 

потік, тис. дол. США 

 

11847 

 

10294 

 

8960 

 

7789 

 

6768 

 

5883 

 

5120 

 

4453 

 

3867 

 

3363 
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Порівняння показників діяльності корпорації «УкрАвто» на ринку 

Йорданії за різними варіантами міжнародної маркетингової стратегії (табл. 

3.16) доводить ефективність реалізації стратегії виходу корпорації 

«УкрАвто» на ринок близькосхідного регіону шляхом створення спільного 

складального підприємства шляхом оренди землі та виробничого майнового 

комплексу в Йорданії з залученням в якості інвестора підприємства з країни 

першої групи. 

Таблиця 3.16 

Показники діяльності корпорації «УкрАвто» на ринку Йорданії за 

різними варіантами міжнародної маркетингової стратегії 

Показники 
Поточний 

варіант 

Міжнародна маркетингова стратегія  

оренда землі та 

виробничого 

майнового 

комплексу 

придбання виробничих 

потужностей 

підприємства 

Обсяг реалізації 

автомобілів, од. 
6000 10500 10500 

Ціна реалізації за одиницю, 

дол. США 
7500 5250 5250 

Виручка від реалізації 

продукції за рік, тис. дол. 

США 

45000 55125 55125 

Витрати на виробництво, 

тис. дол. США 
42074 46063 51676 

Прибуток, тис. дол. США 3105 9062 3449 

Рентабельність експорту, % 7,37 19,67 6,67 

 

Результативність міжнародної маркетингової стратегії доцільно 

оцінювати на всіх етапах її формування. На етапі формування стратегії 

необхідним є оцінювання стратегічних альтернатив для вибору найбільш 

привабливої. На етапі реалізації та контролю має здійснюватися оцінка 

ефективності реалізації стратегії, на якому показниками можуть бути частка 

ринку, репутація компанії, дохідність та інші, розраховані в порівняльній 

динаміці [130]. Як оцінний показник, що характеризує результативність 

міжнародної маркетингової стратегії, пропонується результат використання 

виробничої потужності підприємства на зарубіжному ринку. 
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Таким відносним показником пропонується рентабельність виробничої 

потужності, що враховує використання технологічного устаткування для 

виготовлення продукції на основі вартісних вимірників. У загальному 

випадку рентабельність виробничої потужності пропонується визначати за 

формулою 

,100
ВП

П

ВП
R

в





                                                    (3) 

де  
ВП

R     – рентабельність виробничої потужності підприємства, %; 

П    – прибуток від реалізації продукції підприємства; 

 вВП – виробнича потужність підприємства, виражена у вартісних 

показниках. 

 

Однією з переваг пропонованого показника є можливість співставлення 

результативності роботи підприємства на різних ринках, що нівелює вплив 

фактору курсу валюти та валютних ризиків. Одночасно можливим є 

співставлення результативності роботи різних підприємств на одному ринку, 

табл. 3.17.  

 

Таблиця 3.17 

Виробнича потужність і фінансові результати її використання на 

підприємствах автомобілебудування України у 2015 р. 

Підприємства 

Виробнича 

потужність,  

млн. грн. 

Прибуток, 

млн. грн. 

Рентабельність 

виробничої 

потужності 

підприємства 

ПАТ «АвтоКрАЗ» 5798 1832 0,316 

«УкрАвто» 4223 946 0,224 

«УкрАвто» (зарубіжний ринок) 289* 89* 0,308 

«Богдан» 2736 290 0,106 

ПАТ «ЗАЗ» 7221 816 0,113 
*надано у млн. дол. США 

 



189 

Аналіз значень рентабельності виробничої потужності підприємства 

показує, що фактичне значення даного показника коливається в межах від 

0,106 до 0,316, що дає підставу зробити висновок про наявність певної 

однорідності оцінки. При цьому обсяг виробничої потужності змінюється від 

2736 до 7221 млн. грн., тобто розбіг значень виробничої потужності є досить 

істотним. 

Оцінка співвідношення прогнозованого обсягу продажу, відповідної 

виробничої потужності підприємства та інвестиційних витрат є необхідною 

також для визначення доцільних обсягів нарощування виробничої 

потужності в умовах розширення виробництва на зарубіжних ринках. При 

цьому важливим є не тільки можливість розширення виробництва щодо 

обсягів продукції, але й можливість забезпечення більшої гнучкості 

виробничої потужності в умовах динамічно змінюваного попиту на 

продукцію.  

Результативність впровадження стратегії створення спільного 

складального підприємства в умовах корпорації «УкрАвто» свідчить про 

доцільність її реалізації на умовах оренди земельної ділянки і комплексу 

будівель, що забезпечує корпорації рентабельність експорту на рівні 20%. 

При системному впровадженні науково обґрунтованого комплексу 

маркетингових досліджень та умов експорту в інших країнах регіону 

корпорація може забезпечити збільшення рентабельності виробництва за 

рахунок оптимізації податків у країні виробництва та використання 

міжурядових регіональних угод. 
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Висновки до розділу 3 

 

Процес формування ефективної стратегії виходу українських 

промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу передбачає 

диференційоване використання інструментів міжнародного маркетингу та 

адаптацію елементів комплексу з урахуванням особливостей групування 

країн даного регіону та власних можливостей підприємства. Міжнародне 

маркетингове середовище регіону, яке передбачає безпосередній суттєвий 

вплив дії специфічних політико-правових, економічних та соціокультурних 

чинників на ринкову діяльність підприємств, є вирішальним фактором при 

прийнятті рішення про застосування конкретних інструментів міжнародного 

маркетингу та обрання маркетингової політики. З метою забезпечення 

високого рівня конкурентоспроможності продукції, що експортується, та 

подолання міжнародних маркетингових ризиків під час освоєння зарубіжних 

ринків необхідно не тільки здійснювати комплексне маркетингове 

дослідження факторів зовнішнього ринкового середовища, але і об’єктивно 

оцінювати наявний виробничий, фінансовий та маркетинговий потенціал 

підприємства, що стає можливим в результаті проведення детального 

внутрішньофірмового аналізу.  

Аналіз ринку країн Близького Сходу і подальше їх угруповання 

дозволили дійти висновку, що за сукупністю чинників маркетингового 

середовища найбільш привабливими для виходу українських підприємств є 

країни другої групи. За результатами PEST-аналізу маркетингового 

середовища Йорданії здійснено ранжування основних економічних, 

політичних, соціокультурних і технологічних чинників, що здійснюють 

вплив на діяльність українських промислових підприємств. На підставі 

визначення найбільш впливових чинників маркетингового середовища 

обґрунтовано рекомендації щодо доцільності створення спільного 

складального підприємства для виходу на ринок Йорданії. Процес адаптації і 

реалізації стратегії передбачає проходження певної послідовності дій, яка 

поєднує такі процеси: оцінку можливостей і бар’єрів при виході на ринок цієї 
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країни, здійснення відбору конкретних маркетингових інструментів, 

залучення джерел інвестування із країн Близького Сходу першої групи, 

налагодження контактів з діловими партнерами, здійснення оцінки 

результатів реалізації стратегії. 

Обґрунтовано можливі альтернативи реалізації міжнародної 

маркетингової стратегії на ринку Йорданії за умов різної ймовірності 

створення спільного підприємства. Запропоновано метод визначення 

ймовірності трьох сценаріїв реалізації стратегії (оптимістичного, 

песимістичного та реалістичного), в основу якого покладено врахування 

ймовірності визначальної події та залежних від неї подій. Із врахуванням 

наявності міжурядових угод про створення зон вільної торгівлі урядом 

Йорданії та впливу низки сприятливих факторів доведено високу ймовірність 

реалізації реалістичного сценарію стратегії створення спільного 

складального підприємства корпорацією «УкрАвто» на умовах оренди землі 

й виробничого майнового комплексу. 

Здійснено оцінку показників діяльності корпорації «УкрАвто» за 

різними сценаріями реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку 

Йорданії. Визначено показники реалізації двох альтернатив міжнародної 

стратегії: створення спільного складального підприємства на умовах оренди 

землі й виробничого майнового комплексу та створення підприємства на 

умовах придбання виробничих потужностей. Для оцінювання 

результативності міжнародної маркетингової стратегії на зарубіжному ринку 

запропоновано використання показника рентабельності виробничої 

потужності, що враховує використання технологічного устаткування для 

виготовлення продукції на основі вартісних вимірників. 

Матеріали третього розділу дисертації опубліковано у [9; 15; 17; 124].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне 

завдання обґрунтування теоретичних положень і методичних підходів до 

формування маркетингової стратегії виходу українських промислових 

підприємств на ринки країн Близького Сходу, що дозволило зробити такі 

висновки. 

1. Доведено, що погіршення маркетингових умов діяльності на 

внутрішніх ринках обумовлює вихід промислових підприємств на зарубіжні 

ринки. Основні передумови виходу підприємств класифіковано за двома 

ознаками: характером впливу фактора, який зумовлює появу мотиву (активні 

за умов позитивного впливу, реактивні при негативному впливі); можливістю 

впливу на фактор, який зумовлює появу мотиву (зовнішні і внутрішні 

відносно підприємства мотиви). На підставі розмежування мотивів 

конкретизуються цілі виходу на зарубіжні ринки та забезпечується можливість 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо здійснення комплексу 

міжнародного маркетингу. 

2. Встановлено, що формування стратегії виходу підприємства на 

зарубіжний ринок передбачає поєднання різних рівнів планування стратегії: 

корпоративного, рівня бізнес-одиниці, функціонального та 

інструментального, на кожному з яких підприємства розробляють різні групи 

стратегій із врахуванням стратегічних цілей виходу, правових підстав та 

стадії бізнес-циклу. Запропонована систематизація маркетингових стратегій 

виходу підприємств на зарубіжний ринок, яка враховує стратегічні цілі 

виходу, правові підстави та стадії бізнес-циклу підприємства. Практичне 

використання систематизації маркетингових стратегій виходу на зарубіжний 

ринок за обраними критеріями дозволить здійснити їх загальну порівняльну 

характеристику при виборі первинної або альтернативної стратегії виходу на 

зарубіжні ринки, що в умовах негативного впливу факторів ринкового 

середовища та відсутності значних ресурсів здатне забезпечити підприємству 
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конкурентні позиції та зорієнтувати на розвиток перспективних напрямів 

діяльності. 

3. Визначено, що під час планування та реалізації міжнародної 

маркетингової стратегії необхідно передбачити комплекс заходів, які 

диференційовано за рівнями ринкового середовища (національний, 

регіональний та світовий), оскільки кожен з них висуває специфічні вимоги 

до міжнародної маркетингової діяльності підприємства. Для запобігання 

маркетингових ризиків є необхідною організація відповідного 

інформаційного забезпечення процесу розробки стратегії виходу на зовнішні 

ринки, що передбачає збір інформації про стан ринкового середовища у 

рамках міжнародних маркетингових досліджень.  

4. На основі дослідження сукупності економічних, політико-правових, 

технологічних, соціокультурних факторів маркетингового середовища ринків 

країн Близького Сходу здійснено розподіл країн на три групи за ступенем 

однорідності маркетингового середовища. Кожна група має свої специфічні 

особливості, врахування яких є необхідною умовою відбору відповідних 

кожній групі інструментів комплексу маркетингу при формуванні 

оптимальних стратегій виходу українських промислових підприємств на 

ринки країн кожної групи. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

промислових підприємств і дозволяє мінімізувати маркетингові ризики в 

процесі освоєння зарубіжних ринків. 

5. Шляхом проведення SWOT-аналізу в умовах маркетингового 

середовища країн Близького Сходу виявлено сильні і слабкі сторони, 

можливості і загрози для українських підприємств, які планують вихід на 

ринки країн регіону. На цій основі визначено бар’єри виходу і здійснено 

оцінку їх впливу на сферу виробництва та експорту, що надає змогу 

подолання бар’єрів шляхом обрання адекватних інструментів міжнародного 

маркетингу у складі стратегії виходу підприємств на ринки країн регіону. 

6. За результатами анкетування 110 українських промислових 

підприємств, що здійснюють діяльність на зарубіжних ринках, з’ясовано, що 
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існуючі інструменти маркетингу використовуються недостатньо. Головними 

причинами низької ефективності міжнародної маркетингової діяльності 

українських підприємств, зокрема на ринках країн Близького Сходу, є брак 

знань та досвіду зовнішньоекономічної діяльності, відсутність 

кваліфікованих спеціалістів з міжнародного маркетингу, недостатнє 

вивчення світового маркетингового середовища, зокрема специфіки ринків 

країн Близького Сходу, а також відсутність проведених належним чином 

міжнародних маркетингових досліджень. 

7. Доведено, що процес формування ефективної стратегії виходу 

українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу 

передбачає диференційоване використання інструментів міжнародного 

маркетингу та адаптацію елементів комплексу маркетингу до вимог цільових 

ринків з урахуванням політико-правових, економічних і соціокультурних 

характеристик маркетингового середовища країн регіону та власних 

можливостей підприємства. З метою забезпечення конкурентоспроможності 

продукції та подолання міжнародних маркетингових ризиків під час освоєння 

зарубіжних ринків необхідно об’єктивно оцінювати наявний виробничий та 

маркетинговий потенціал підприємства, що стає можливим у результаті 

проведення детального внутрішньофірмового аналізу.  

8. Визначено, що процес формування й адаптації стратегії створення в 

Йорданії спільного складального підприємства по виробництву промислової 

продукції передбачає проходження певної послідовності дій, яка поєднує такі 

процеси: оцінку можливостей і бар’єрів при виході на ринок цієї країни, 

визначення найбільш впливових з них і здійснення відбору конкретних 

інструментів для пристосування; пошук джерел інвестування; налагодження 

контактів з діловими партнерами, вибір варіантів та оцінку результатів 

реалізації стратегії. 

9. Обґрунтовано можливі альтернативи реалізації міжнародної 

маркетингової стратегії на ринку Йорданії за умов різної ймовірності 

створення спільного підприємства. Запропоновано метод визначення 
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ймовірності трьох сценаріїв реалізації стратегії, в основу якого покладено 

врахування ймовірності визначальної події та залежних від неї подій. Із 

врахуванням впливу низки сприятливих факторів на ринку Йорданії 

доведено високу ймовірність реалізації реалістичного сценарію стратегії 

створення спільного складального підприємства корпорацією «УкрАвто» на 

умовах оренди землі й виробничого майнового комплексу. Здійснено оцінку 

показників діяльності корпорації «УкрАвто» за різними альтернативами 

реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії: створення 

спільного складального підприємства на умовах оренди землі й виробничого 

майнового комплексу та створення підприємства на умовах придбання 

виробничих потужностей. Для оцінювання результативності міжнародної 

маркетингової стратегії на зарубіжному ринку запропоновано використання 

показника рентабельності виробничої потужності, що враховує використання 

технологічного устаткування для виготовлення продукції на основі вартісних 

вимірників. 
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Додаток А 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
* 

промислових підприємств з питань застосування стратегій і інструментів маркетингу під 

час виходу на ринки країн Близького Сходу  

1. Чи реалізує підприємство свою продукцію на міжнародному ринку (Б.С.)? 

Так Немає відповіді Ні 

46%(51)  54%(59) 

Якщо відповідь «Так», то переходьте, будь ласка, до питання 2 (51підприємство)  

Якщо відповідь «Ні», переходьте, будь ласка, до питання 17 (59 підприємств) 
 

2. З якими ринками співпрацює Ваше підприємство?Якщо Ваше підприємство працює 

на даних регіональних ринках, то вкажіть, будь ласка, відсоток реалізації продукції на цих 

ринках (у загальному обсязі експорту)? 
Ринки Так Ні Обсяг експорту 

Ринок країн Близького Сходу (Х2) 27%(14) 73%(37) 6% 

Ринок країн СНД (Y2) 94%(48) 6%(3) 80% 

Інші ринки (Z2) 31%(16) 69%(35) 14% 
 

3. Чи використовує Ваше підприємство при роботі на міжнародних ринках (Б.С.) такі 

інструменти? 

Інструменти 
Варіанти відповідей

** 

1 2 3 4 5 

Вивчення та визначення зовнішнього 

ринку та його обсягу (ХЗ) 
5,8%(3) 15,7%(8) 13,7%(7) 27,4%(14) 37,2%(19) 

Сегментація цих ринків на конкретні 

регіональні та міжнародні регіони (Y3) 5,8%(3) 9,8%(5) 13,7%(7) 41,2%(21) 29,4%(15) 

Вивчення конкуруючих ринків і 

приблизний обсяг продажів на цих 

ринках (Z3) 

3,9%(2) 5,9%(3) 11,7%(6) 37,2%(19) 41,3%(21) 

Вивчення і визначення доступних доль 

по продажах на кожному цільовому 

ринку (U3) 

3,9%(2) 11,7%(6) 17,6%(9) 45,1%(23) 21,5%(11) 

Знання темпів зростання компанії на 

міжнародних ринках (V3) 
7,8%(4) 15,7%(8) 19,6%(10) 29,4%(15) 27,4%(14) 

 

4. Виберіть всі стратегії виходу, які використовує Ваша компанія, щоб увійти на 

міжнародний ринок (Б.С). 

Стратегія виходу використовується не використовується 

1. Прямий експорт (X4) 11,7%(6) 88,3%(45) 

2. Непрямий експорт, через посередників або 

місцевих агентів (У4) 
77,8%(40) 22,2%(11) 

3. Франчайзинг (Z4)  100% 

4. Виробництво за контрактом (U4)  100% 

5. Спільне підприємство (V4) 5,2%(2) 94,8%(49) 

6. Купівля виробничих потужностей (W4)  100% 

7. Створення складальних підприємств (N4)  100% 

8. Оренда (М4)  100% 

9. Інші стратегії 7,8%(3) 92,2%(48) 
*
Анкету розроблено автором у складі колективу кафедри промислового маркетингу НТТУ 

«КПІ» 
** 

Тут і далі можливі варіанти відповідей: 1 – повністю згоден; 2 – скоріше згоден; 3 – не 

можу відповісти; 4 – скоріше не згоден; 5– повністю не згоден  
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5. Чи відповідають наступні ідеї стратегіям міжнародного маркетингу Вашого 

підприємства? 

Ідеї 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Існує передбачення майбутнього та 

розробка чіткої стратегії з 

міжнародного маркетингу на 

підприємстві (Х5) 

5,9%(3) 21,5%(11) 9,8%(5) 33,3%(17) 29,4%(15) 

Низький рівень використання 

концепції стратегії міжнародного 

маркетингу на підприємстві (Y5) 

17,6%(9) 49%(25) 11,8%(6) 15,7%(8) 5,9%(3) 

Маркетингова стратегія розробляється 

з широкою участю працівників на 

підприємстві (Z5) 

13,7%(7) 31,4%(6) 3,9%(2) 17,9%(9) 33,3%(17) 

Стратегічний потенціал міжнародного 

маркетингу постійно адаптується до 

змін навколишнього середовища (U5) 

11,7%(6) 29,4%(15) 9,8%(5) 31,4%(16) 17,6%(9) 

Маркетингова стратегія 

характеризується ясністю і відкритістю 

у межах підприємства та за його  

межами (V5) 

29,4%(15) 21,5%(1) 13,7%(7) 23,5%(12) 11,9%(6) 

Міжнародна маркетингова стратегія 

формується на основі досвіду і 

прогнозів на майбутнє (W5) 

21,5%(11) 37,2%(19) 9,8%(5) 7,8%(4) 23,7%(12) 

Відповідність мети, філософії і 

культури підприємства стратегії 

міжнародного маркетингу (N5) 

7,8%(4) 31,4%(16) 11,8%(6) 9,8%(5) 39,3%(20) 

 

6. Чи працює Ваше підприємство над застосуванням наступних інструментів, щоб 

підвищити свій імідж для міжнародних ринків(Б.С)? 

Інструменти 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Свідоцтво про наявності сертифікатів 

ISO (9000) у рамках реальності (Х6) 
21,5% 27,5% 17,6% 23,5% 9,9% 

Можливість підприємства застосувати 

концепцію  

TQM (Y6) 

9,8% 37,2% 5.9% 23,5% 23,6% 

Наявність промислових дослідницьких 

центрів, які належать підприємству (Z6) 
3,9% 9,8% 31.4% 21,5% 33,4% 

Зміна специфікацій і стандартів 

продукції підприємства в короткий 

термін (U6) 

17,6% 29,4% 11,8% 27,5% 13,7% 

Уніфікація технічних вимог і стандартів 

продукції до вимог різних країн (V6) 
13,7% 39,2% 11,8% 17,6% 17,6% 

Інвестиції у виробництво з найменшими 

витратами виробників порівняно з 

конкурентами (W6) 

21,5% 23,5% 7,8% 27,5% 19,7% 

Здатність знижувати витрати 

виробництва і витрат на доставку 

продукції в міжнародній торгівлі (N6) 

11,7% 23,5% 7,8% 27,5% 29,7% 
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7. Чи використовує Ваше підприємство наступні ідеї в маркетингу? 

Ідеї 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Підприємство має своє уявлення про 

міжнародний ринок, на якому воно 

працює (Х7) 

9,8%(5) 19,6%(10) 17,7%(9) 37,2%(19) 15,7%(8) 

Виробляти товари, які екологічно 

безпечні і відповідають характеру 

споживачів на міжнародному ринку (Y7) 

17,6%(9) 39,2%(20) 13,7%(7) 13,7%(7) 15,7%(8) 

Підприємство вивчає реакцію 

споживачів на свою продукцію на 

міжнародних ринках (Z7) 

11,7%(6) 33,3%(17) 7,8%(4) 15,7%(8) 31,4%(16) 

Підприємство володіє інформацією про 

середній дохід на душу населення та 

його розподіл в країні імпортера (U7) 

13,7%(7) 17,6%(9) 29,4%(15) 17,6%(9) 21,5%(11) 

Підприємство володіє інформацією про 

щільність населення в країні імпортері 

(V7) 

13,7%(7) 17,6%(9) 31,4%(16) 15,7%(8) 21,5%(11) 

Продукти підприємства користуються 

довірою і впевненістю у посередників і 

споживачів (O7) 

19,6%(10) 23,5%(12) 7,8%(4) 17,7%(9) 31,3%(16) 

Марки підприємства є всесвітньо 

відомими (Р7) 
9,8%(5) 19,6%(10) 13,7%(7) 23,5%(12) 33,3%(17) 

 

8. Конкурентоспроможність продукції Вашого підприємства постійно підвищується 

на міжнародному ринку (Б.С.) з використанням наступних дій: 

Дії, заходи 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Розширення сфери інноваційних 

продуктів та інновацій на міжнародному 

ринку (Х8) 

5,9%(3) 29,4%(15) 19,6%(10) 21,5%(11) 23,5%(12) 

Підвищення якості продукції та рівня її 

безпеки (Y8) 
17,6%(9) 39,2%(20) 11,8%(6) 13,7%(7) 17,6%(9) 

Підвищення задоволеності клієнтів за 

рахунок якості продукції (менше 

дефектів) і сервісного обслуговування 

(Z8) 

21,5%(11) 29,4%(15) 13,7%(7) 17,7%(9) 17,7%(9) 

Використання альтернативних 

матеріалів для поліпшення якості 

продукції і технології її виробництва для 

міжнародних ринків (U8) 

13,7%(7) 23,5%(12) 21,5%(11) 19,6%(10) 21,5%(11) 

Досягнення конкурентних позицій 

шляхом скорочення витрат (V8) 
11,7%(6) 37,2%(19) 17,6%(9) 13,7%(7) 19,6%(10) 

Використання товарної марки і товарних 

знаків, що робить продукцію 

привабливою для споживача (W8) 

5,9%(3) 19,6%(10) 37,2%(19) 17,6%(9) 21,5%(11) 

Вивчення звичок, споживчого попиту і 

його динаміки на міжнародному ринку 

(N8) 

0%(0) 17,6%(9) 25,5%(13) 23,5%(12) 33,3%(17) 

Забезпечення відповідальності перед 

суспільством через надання інформації і 

даних споживачам (O8) 

7,8%(4) 43,1%(22) 25,5%(13) 9,8%(5) 13,7%(7) 

Аналіз нових продуктів, представлених 

на міжнародному ринку (L8) 
13,7%(7) 37,2%(19) 17,6%(9) 13,7%(7) 17,6%(9) 
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9. Чи використовують на Вашому підприємстві наступні інструменти (методи) 

просування продукції? 

Методи просування продукції 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Реклама продукції на міжнародних 

ринках (X9) 
11,7%(6) 17,6%(9) 21,5%(11) 23,5%(12) 25,5%(13) 

Участь у міжнародних виставках Y9 17,6%(9) 25,5%(13) 19,6%(10) 13,7%(7) 23,5%(12) 

Реклама через міжнародних рекламних 

агентств (Z9) 
3,9% 9,8%(5) 21,5%(11) 25,5%(13) 39,2%(20) 

Розробка і дослідження реклами 

відповідають середовищу міжнародного 

ринку (U9) 

3,9% 11,7% 25,5% 27,4% 31,4% 

Встановлення розміру та інтенсивності 

реклами у відповідності з метою і 

бюджетом на міжнародному ринку (V9) 

3,9%(2) 11,8%(6) 23,5%(12) 29,4%(15) 31,4%(16) 

Складання бюджету реклами для 

просування продукції на міжнародному 

рівні (W9) 

5,9%(3) 13,7%(7) 
19,6%(10) 

 
37,2%(19) 23,5%(12) 

Контроль та оцінка розповсюдження 

реклами та рекламної діяльності 

підприємств-конкурентів (N9) 

3,9%(2) 11,8%(6) 23,5%(12) 29,4%(15) 31,4%(16) 

Надання рекламних зразків (подарунків) 

продукції для користувачів на 

міжнародному ринку (Р9) 

13,7%(7) 25,5%(13) 21,5%(11) 15,7%(8) 23,5%(12) 

 

10. Чи здійснює Ваше підприємство наступні заходи при розробці стратегії 

ціноутворення? 

Заходи 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Вивчення цінової конкуренції на 

міжнародному цільовому ринку (X10) 
19,6%(19) 33,3%(17) 13,7%(7) 9,8%(5) 23,5%(12) 

Встановлення ціни на транспортування 

залежно від послуг експедиторських 

фірм (Y10) 

7,8%(4) 29,4%(15) 11,8%(6) 27,5%(14) 23,5%(12) 

Контроль законодавства та актів про 

ціноутворення на продукцію 

підприємства за кордоном (Z10) 

5,9%(3) 39,2%(20) 13,7%(7) 15,7%(8) 25,5%(13) 

Використання двосторонніх 

міжнародних торгових угод (U10) 
7,8%(4) 17,6%(9) 19,6%(10) 21,5%(11) 33,3%(17) 

Підприємство пропонує 

конкурентоспроможні ціни на більш 

низькому рівні в порівнянні з її 

конкурентами (V10) 

11,7%(6) 31,4%(16) 5,9%(3) 19,6%( 10) 31,4%(16) 

Можливість гнучкого ціноутворення 

своєї продукції відповідно з 

міжнародними умовами ринку (W10) 

9,8%(5) 29,4%(15) 13,7%(7) 13,7%(7) 33,3%(17) 

Вивчення підприємством умов оплати та 

кредитування до укладання договору на 

продаж продукції на зовнішніх ринках 

(O10) 

13,7%(7) 31,4%(16) 19,6%(10) 11,8%(6) 23,5%(12) 

Збільшення ціни у зв'язку з 

транспортними витратами на кожному 

етапі міжнародного маркетингу (Р10) 

9,8%(5) 23,5%(12) 19,6%(10) 27,5%(14) 19,6%(10) 

Збільшення ціни після продажу (S10) 3,9%(2) 7,8%(4) 19,6%(10) 35,2%(18) 33,3%(17) 

Продаж здійснюється за фіксованою 

ціною на міжнародних ринках (T10) 
9,8%(5) 21,5%(11) 11,8%(6) 37,2%(19) 19,6%(10) 
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11. Які інструменти стратегії розподілу використовує Ваше підприємство на 

міжнародному ринку(Б.С.)? 
 

Маркетингова стратегія 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Використання одних і тих же торгових 

точок за кордоном (X11) 
11,8%(6) 17,6%(9) 7,8%(4) 41,2%(21) 21,5%(11) 

Наявність торгових точок підприємства 

на міжнародному ринку (Y11) 
9,8%(5) 7,8%(4) 13,7%(7) 37,2%(19) 31,4%(16) 

Придбання площ для демонстрації 

продукції на міжнародному ринку (Z11) 
7,8%(4) 9,8%(5) 17,6%(9) 31,4%(16) 33,3%(17) 

Участь посередників підприємства 

(внутрішніх і міжнародних) у розподілі і 

збуті продукції за кордоном (U11) 

5,9%(3) 19,6%(10) 21,5%(11) 23,5%(12) 29,4%(15) 

Наявність персоналу з діловими 

навичками з продажу за кордоном (V11) 
9,8%(5) 11,8%(6) 15,7%(8) 27,5%(14) 35,2%(18) 

Можливість швидкої доставки продукції 

зарубіжним замовникам (W11) 
5,9%(3) 33,3%(17) 11,7%(6) 13,7%(7) 35,2%(18) 

Використання великої кількості точок 

розподілу продукції за кордоном (O11) 
0%(0) 7,8%(4) 19,6%(10) 31,4%(16) 41,2%(21) 

Побудова мережі дистриб'юторів на 

міжнародному ринку (P11) 
5,9%(3) 13,7%(7) 11,7%(6) 39,2%(20) 29,4%(15) 

Наявність організаційної структури для 

міжнародної мережі розподілу (S11) 
3,9%(2) 5,9%(3) 21,5%(11) 37,2%(19) 31,4%(16) 

Витрати на розподіл продукції 

підприємства менше в порівнянні з її 

конкурентами (Т11) 

7,8%(4) 13,7%(7) 15,7%(8) 29,4%(15) 33,3%(17) 

Продовження післяпродажного 

обслуговування своєї продукції (H11) 
5,9%(3) 11,8%(6) 13,7%(7) 27,5%(14) 41,2%(21) 

Аналіз рівня досвіду та ефективності 

продавців (L11) 
3,9%(2) 11,8%(6) 19,6%(10) 27,5%(14) 37,2%(19) 

 

12. Чи проводите ви дослідження міжнародного маркетингу (Б.С)?  

Якщо «ні», будь ласка відповідайте на питання 13. 
Так Немає відповіді Ні 

5,9%(3) 15,6%(8) 78,4%(40) 

 

13. На Вашу думку, що є причинами відсутності дослідження міжнародного 

маркетингу на підприємстві (дали відповідь представники 40 підприємств)? 

Причини 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Маркетингові дослідження потребують 

значних фінансових витрат для їх 

здійснення (X13) 

57,5%(23) 27,5%(11) 2,5%(1) 5%(2) 7,5%(3) 

Відсутність доступу до даних та 

інформації, необхідних для дослідження 

зарубіжних ринків (Y13) 

37,5%(15) 35%(14) 5%(2) 7,5%(3) 15%(6) 

Відсутність кваліфікаційного персоналу 

для проведення маркетингових 

досліджень (U13) 

50%(20) 32,5%(3) 0%(0) 5%(2) 12,5%(5) 

Існування проблем з іноземними мовами 

(V13) 
20%(8) 45%(18) 5%(2) 15%(6) 15%(6) 

Інші причини 22,5%(9) 50%(20) 2,5%(1) 10%(4) 15%(6) 
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14. Чи є у Вас проблеми в процесі здійснення міжнародного маркетингу (Б.С.)? 

Якщо «так», будь ласка відповідайте на питання 15. 
Так Немає відповіді Ні 

78,4%(40) 9,8%(5) 11,8%(6) 

 

15. Причини, що викликають проблеми у процесі міжнародного маркетингу (Б.С.) 

для Вашого підприємства (дали відповідь представники 40 підприємств): 

Причини 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 

Наявність центральних і рутинних 

рішень в міжнародному маркетингу 
(X15) 

37,5%(15) 25%(10) 12,5%(5) 10%(4) 15%(6) 

Велика кількість процедур і необхідних 

погоджень по продукції на зарубіжному 

ринку (Y15) 

22,5%(9) 20%(8) 7,5%(3) 30%(12) 20%(8) 

Багато організацій контролює процес 

міжнародного маркетингу для компанії 
(Z15) 

17,5%(7) 32,5%(13) 7,5%(3) 27,5%(11) 15%(6) 

Відсутність (нестача) лабораторій та 

сучасних методів для дослідження 

якості та відповідності продукції (U15) 

22,5%(9) 30%(12) 7,5%(3) 22,5%(9) 17,5%(7) 

Більш високі податки і митні збори на 

експорт продуктів в країні походження 

(V15) 

20%(8) 55%(22) 5%(2) 12,5%(5) 7,5%(3) 

Відповідність специфікацій продукції 

стандартним зразкам (W15) 
17,5%(7) 32,5%(13) 7,5%(3) 30%(12) 12,5%(5) 

Нeздатність підприємства уніфікувати 

технічні характеристики і комплекс 

маркетингу на міжнародних ринках 
(O15) 

25%(10) 25%(10) 5%(2) 30%(12) 15%(6) 

Складність управління умовами і 

цілеспрямованим міжнародним 

ринковим середовищем (Р15) 

57,5%(23) 32,5%(13) 5%(2) 5%(2) 0%(0) 

Технічні труднощі удосконалення 

якості продукції (H15) 
25%(10) 52,5%(21) 7,5%(3) 10%(4) 5%(2) 

Низький рівень знання співробітниками 

підприємства іноземних мов (L15) 
22,5%(9) 52,5%(21) 5%(2) 12,5%(5) 7,5%(3) 

Інші причини 25%(10) 40%(16) 5%(2) 12,5%(5) 17,5%(7) 
 

16. Чи досягає Ваше підприємство переваг і конкурентоспроможності у порівнянні з 

міжнародними конкурентами на основі (дали відповідь представники 51 

підприємства): 

Заходи 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Технологічні переваги і безперервні 

інновації продуктів (Х16) 
5,9%(3) 9,8%(5) 19,6%(10) 35,2%(18) 29,4%(15) 

Економія, ефект масштабу, навчання і 

отримання досвіду (Y16) 
0% 0% 0% 0% 0% 

Використання інструментів маркетингу 

на міжнародному ринку (Z16) 
7,8%(4) 11,7%(6) 17,6%(9) 37,2%(9) 25,5%(13) 

Значні виробничі потужності (U16) 17,7%(9) 29,4%(15) 9,8%(5) 25,5%(3) 17,7%(9) 

Зменшення витрат на діяльність у 

зв'язку з наявністю державної підтримки 

(V16) 

9,8%(5) 15,7%(8) 7,8%(4) 29,4%(15) 37,2%(19) 
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1 2 3 4 5 6 

Висока якість і низькі витрати на 

продукти (W16) 
13,7%(7) 21,5%(11) 13,7%(7) 35,2%(8) 15,7%(8) 

Пропозиція великої цінності продукту 

для споживачів в співвідношенні з 

вартістю продукції (N16) 

3,9%(2) 13,7%(7) 23,5%(12) 35,2%(18) 23,5%(12) 

Забезпечення технічної допомоги 

(сервісні послуг) для споживачів на 

міжнародному ринку (O16) 

5,9%(3) 11,7%(6) 17,6%(9) 27,5%(14) 37,2%(19) 

Будь ласка, вкажіть інші переваги  % % % % % 

 

17. Причини невдачі виходу підприємств на міжнародний ринок (Б.С.) (дали відповідь 

представники 59 підприємств): 

Причини невдач при виході 
Варіанти відповідей 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Застарілі виробничі лінії на 

підприємстві в порівнянні з 

міжнародними конкурентами (X17) 

45,8%(27) 20,3%(12) 3,4%(2) 11,9%(7) 18,7%(11) 

Відсутність засобів зв'язку, необхідних 

для виходу на міжнародний ринок (Y17) 
20,3%(12) 44,1%(26) 1,7%(1) 23,8%(14) 10,1%(6) 

Низька якість продукції і відсутність 

конкурентних переваг на міжнародному 

ринку (Z17) 

13,6%(8) 47,5%(28) 6,8%(4) 17%(10) 15,2%(9) 

Висока вартість продукції і її доставки 

(U17)  
23,8%(14) 42,4%(25) 3,4%(2) 10,1%(6) 20,3%(12) 

Відсутність кваліфікованих фахівців в 

області міжнародного маркетингу (V17) 
25,4%(15) 44,1%(26) 5,1%(3) 15,2%(9) 10,1%(6) 

Не здатність компанії конкурувати на 

іноземних ринках (O17) 
20,3%(12) 49,2%(29) 5,1%(3) 15,2%(9) 10,1%(6) 

Відсутність управління з боку зовнішніх 

фахівців з міжнародного маркетингу 

(N17) 

18,7%(11) 47,5%(28) 6,8%(4) 15,2%(9) 11,9%(7) 

Відсутність надлишків продукції для її 

експорту (S17) 
6,8%(4) 10,1 %(6) 3,4%(2) 54,2%(32) 25,4%(15) 

Застарілі і традиційні продукти (Т17) 25,4%(15) 27,1%(16) 18,7%(11) 15,2%(9) 13,6%(8) 

Відсутність дистрибутивних каналів (H17) 20,3%(12) 54,2%(32) 6,8%(4) 15,2%(9) 3,4%(2) 

Відсутність реклами товарів на 

зовнішньому ринку (L17) 
40,7%(24) 37,2%(22) 3,4%(2) 17%(10) 1,7%(1) 

Висока ціна продукту в порівнянні з 

цінами конкурентів на ринку (М17) 
23,8%(14) 54,2%(32) 5,1 %(3) 6,8%(4) 10,1%(6) 

Відсутність відповідної організаційної 

структури для процесу міжнародного 

маркетингу (E17) 

25,4%(15) 45,8%(27) 3,4%(2) 11,9%(7) 13,6%(8) 

Наявність недоліків в структурі 

фінансуванні (K17) 
33,9%(20) 44,1%(26) 1,7%(1) 13,6%(8) 6,8%(4) 

Труднощі з отриманням кредитів під 

низький відсоток на підтримку експорту 

(D17) 

30,5%(18) 33,9%(20) 11,9%(7) 10,1%(6) 13,6%(8) 

Недостатній освітній потенціал людей, 

які освоюють іноземні мови (R17) 
23,8%(14) 44,1%(26) 5,1%(3) 17%(10) 10,1%(6) 

Продукція підприємства не потрібна на 

міжнародному ринку (C17) 
13,5%(8) 25,4%(15) 17%(10) 27,7%(16) 17%(10) 

Відсутність курсів для підвищення 

кваліфікації кадрів по міжнародному 

маркетингу (В17) 

23,8%(14) 49,2%(29) 3,4%(2) 15,2%(9) 8,5%(5) 



223 

 

1 2 3 4 5 6 

Висока вартість існуючої технології для 

підприємства (I17) 
17%(10) 45,7%(27) 5,1 %(3) 20,3%(12) 11,9%(7) 

Нездатність підприємства забезпечити 

фінансові ресурси для нових інвестицій 

(А17) 

27,1%(16) 42,4%(25) 6,8 %(4) 8,5%(5) 15,2%(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


