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ВСТУП 

 

Успішна діяльність підприємства на зовнішніх ринках потребує знання 

системи міжнародних економічних відносин, тенденцій і динаміки розвитку 

світових господарських процесів, зовнішньоекономічної політики окремих 

країн та міжнародного ринкового середовища в цілому. Тому в рамках курсу 

«Міжнародний маркетинг» розглядають широкий спектр проблем 

функціонування суб’єктів господарської діяльності на міжнародних ринках, 

основні чинники макро- та мікросередовища міжнародного маркетингу, 

міжнародну конкуренцію тощо. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних умінь і набуття практичних навичок у галузі міжнародного 

маркетингу під час розв’язання складних завдань оптимізації попиту та 

пропозиції на зовнішніх ринках, а також викладання принципів, завдань, 

функцій і концепцій міжнародного маркетингу та вивчення умови, механізмів й 

інструментів їх використання в діяльності організацій (фірм). 

Під час підготовки до практичних занять студент має виявити 

цілеспрямованість щодо опрацювання лекційного матеріалу, ознайомлення з 

основною та додатковою літературою, виконання домашніх завдань. Саме 

такий підхід дасть студентові можливість активно брати участь у практичних 

заняттях, пов’язати  теоретичні матеріали з практичними навичками, розвивати 

наукове мислення, перевіряти теоретичні положення у конкретних задачах, 

виробничих ситуаціях, тестах. 

У разі виникнення труднощів під час самостійного опрацювання 

матеріалу студенти повинні звертатися до викладача, який веде навчальний 

курс, за допомогою згідно з графіком консультацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні закони та закономірності оптимізації попиту та пропонування на 

зовнішніх ринках з використанням маркетингового інструментарію в умовах 

ринкової економіки; 
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– особливості розвитку міжнародної торгівлі та стратегії зменшення 

ризиків; 

– критерії та підходи до міжнародної сегментації; 

– особливості міжнародних маркетингових досліджень і збору інформації; 

– основи планування міжнародного збуту, розповсюдження, складування 

та транспортування.  

 уміти: 

– проводити рекламні компанії на зовнішньому ринку та заходи щодо 

стимулювання збуту; 

– планувати асортимент та контролювати якість продукції; 

– організовувати та керувати роботою відділу міжнародного маркетингу на 

підприємстві; 

– робити глибокий комплексний аналіз сучасного стану маркетингу під-

приємства на зовнішніх ринках і характер впливу чинників зовнішнього 

середовища; 

– передбачати перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств 

на зовнішніх ринках; 

– виявляти основні проблеми організації та розвитку міжнародної 

маркетингової діяльності та науково обгрунтувати шлях їх розв’язання. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема Сутність і специфіка міжнародного маркетингу 

Мета: розуміння сучасної сутності міжнародного маркетингу, його 

відмінностей від внутрішнього в контексті чинників еволюції та перспектив 

розвитку. 

Короткі теоретичні відомості 

Концепція міжнародного маркетингу виникла в США в повоєнний період. 

Її поява була зумовлена практичними потребами американських міжнародних 

компаній. Пересвідчившись у перевагах маркетингового підходу до організації 

діяльності фірми на внутрішньому ринку, американські фахівці (як практики, 

так і теоретики) відчули необхідність його розповсюдження і на операції на 

зовнішньому ринку. Ця проблема актуалізувалась після Другої світової війни, 

коли економіка США була наймогутнішою і потребувала нових ринків для 

збуту своєї продукції. 

Теоретично концепцію маркетингу можна було застосувати до 

внутрішнього ринку будь-якої країни, але на практиці перевірені багаторазово й 

ефективні у власній країні маркетингові інструменти не спрацьовували на 

зарубіжних ринках. Бракувало знань щодо особливостей поведінки споживача, 

елементів соціально-культурного середовища, особливостей системи 

розподілення тощо. Для здійснення експансії на світовому ринку вже не 

вистачало знань та досвіду  з організації експортно-імпортних операцій, 

зовнішньої та міжнародної торгівлі – науково-практичних  напрямів, які 

інтенсивно розвивались у США в 1920–1940 роках і стали підгрунтям  для 

розвитку в майбутньому міжнародного     маркетингу. 

Підвищення рівня інтернаціоналізації діяльності фірм, тенденції розвитку 

світової економіки та певні зміни в поведінці споживачів на світовому ринку 

зумовили появу концепції глобального маркетингу як субкатегорії 

міжнародного маркетингу.   
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Кожна національна економіка характеризується своїм специфічним 

галузевим складом  «місцевої» і «глобальної» економіки. Значення останньої в 

усіх країнах стає все більшим як з якісної, так і з кількісної точки зору. Кожна 

одиниця «місцевої» економіки на своєму шляху до «глобальної» зазвичай 

проходить декілька стадій: спорадичний експорт, нестабільний експорт, 

експортна експансія, розвиток зарубіжних філій, консолідація із зарубіжним 

ринком, транснаціоналізація діяльності, глобалізація діяльності. 

Міжнародна діяльність грунтується на використанні таких форм 

міжнародного маркетингу: імпортний, експортний, зовнішньоекономічний, 

транснаціональний, мультирегіональний, глобальний. 

В основі експортного, зовнішньоекономічного, транснаціонального, 

мультирегіонального та глобального маркетингу може бути один з наявних 

підходів до організації міжнародної маркетингової активності: 

диференційований (адаптований); глобальний (стандартизований). 

Як у міжнародній, так і у внутрішній маркетинговій діяльності фірми 

досліджують попит, визначають місткість ринку, аналізують рівень і якість 

пропозиції (вивчають конкурентів), визначають, на якій стадії життєвого циклу 

знаходиться товар чи послуга, і, ураховуючи це, розробляють відповідні 

маркетингові програми. Тому наукова концепція маркетингу є універсальною 

як для внутрішнього ринку, так і для міжнародної діяльності. 

І, нарешті, метою як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу є 

покращення результатів діяльності фірми шляхом пошуку та створення 

довгострокових конкурентних переваг, які в сучасних економічних умовах 

пов’язані, насамперед, із задоволенням  потреб споживачів. 

До суб’єктів міжнародного маркетингу належать: транснаціональні 

корпорації (у виробничій сфері та сфері послуг),  глобальні компанії, 

експортери,    імпортери. 
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Практичні завдання до теми 

1. Проаналізуйте діяльність відомих вам українських і зарубіжних фірм і 

спробуйте визначити, який тип міжнародного маркетингу вони застосовують. 

Результати досліджень і спостережень занесіть до таблиці. 

Таблиця 1 

№ пор. Тип міжнародного макетингу Українські фірми Зарубіжні фірми 
1 Внутрішній    
2 Експортний    
3 Зовнішньоекономічний    
4 Транснаціональний    
5 Глобальний    
6 Імпортний    

 

Контрольні питання 

1. У чому сутність порівняльного маркетингу? 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку концепції 

міжнародного маркетингу. 

3. Які стадії проходять бізнес-одиниці «місцевої» економіки на шляху 

перетворення на глобальні компанії? 

4. Назвіть типи маркетингу. За якими критеріями їх виділяють? 

5. Назвіть форми міжнародного маркетингу і дайте визначення кожної з 

них. 

6. Як змінюються типи/форми міжнародного маркетингу залежно від 

ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми? 

7. Охарактеризуйте причини появи концепції глобального маркетингу. Хто 

був її засновником? 

8. Як класифікують товари за рівнем їх природної глобальності? Наведіть 

приклади. 

9. Охарактеризуйте спільні риси та відмінності внутрішнього та 

міжнародного маркетингу. 

10. Назвіть та охарактеризуйте суб’єктів міжнародного маркетингу. 

11. За якими суттєвими ознаками розрізняють ТНК і глобальні компанії? 
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12. Якими наслідками інтернаціоналізації світового господарства 

зумовлена поява нових пріоритетів маркетингу?  

        Література: [2, с. 14; 5, с. 476; 11, с. 7; 16, с. 3; 17, с. 11]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Міжнародне маркетингове середовище 

Мета: розуміння сутності, структури міжнародного економічного 

середовища, міжнародного соціально-культурного середовища та впливу 

окремих елементів на міжнародну маркетингову діяльність; розуміння 

механізмів дії чинників політико-правового середовища, методів визначення 

політичних ризиків і стратегій їх зменшення в міжнародній маркетинговій 

діяльності фірми. 

Короткі теоретичні відомості 

Для кращого розуміння сутності міжнародного бізнес-середовища його 

доцільно поділити на види за такими критеріями: межі дослідження та впливу 

чинників (національне, багатонаціонаціональне, регіональне, глобальне 

середовище) складність (статичне, динамічне, турбулентне середовище) рівень 

контрольованості з боку фірми (макро- та мікросередовище). 

У міжнародному маркетингу дослідження макросередовища здійснюється 

за схемою SLEPT– або  PEST–аналізу. 

У  структурі  міжнародного економічного середовища вивчаються: стан і 

тенденції розвитку основних макроекономічних  показників (ВВП, ВВП на 

душу населення, демографічні показники, безробіття, інфляція, темпи 

економічного зростання, структура виробництва тощо), розвиток міжнародної 

(зовнішньої торгівлі), стан платіжного балансу зарубіжної країни, 

зовнішньоекономічна та зовнішньоторговельна політика, інвестиційний клімат, 

вплив міжнародних організацій, процеси міжнародної економічної інтеграції. 

Історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і 

здібностей людини, який відбивається в типах і формах організації життя та 
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діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних 

цінностях   формує поняття «культура».  

До складу соціально–культурного середовища належать такі елементи: 

мова (якою розмовляють, якою пишуть, офіційна мова, лінгвістичний 

плюралізм, ієрархія мов, міжнародні мови, мова в засобах масової інформації); 

релігія (філософські системи, прийняті релігії, повір’я та норми, табу, свята, 

ритуали); цінності та ставлення до часу, досягнень, роботи,  успіху, змін, 

наукових методів, ризику, жінки, сім’ї, дітей, здоров’я, освіта (система освіти, 

система підвищення кваліфікації, управління трудовими ресурсами); 

організація суспільства (спорідненість,  соціальні інститути, структура влади, 

неформальні групи, соціальна мобільність, соціальні прошарки, система 

громадянства); технологічна та матеріальна культура (транспорт, енергетична 

система; комунікації, урбанізація, наука, винаходи). 

Під міжнародним політико-правовим середовищем слід розуміти 

сукупність чинників політичного та правового характеру, які позитивно або 

негативно впливають на розвиток міжнародної маркетингової діяльності фірми. 

Вивчення чинників політико-правового середовища цільових країн 

необхідне для прийняття маркетингових рішень щодо: доцільності виходу на 

зарубіжний ринок; моделей присутності фірми на зарубіжному ринку 

(експортування, спільне підприємництво, інвестування); маркетингової 

стратегії проникнення на ринок або розширення присутності на ньому; 

розробки окремих елементів маркетингового комплексу; стратегії та тактики 

ведення комерційних переговорів. 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Anheuser–Busch (A–B) – одна з найвідоміших американських корпорацій 

з виробництва пива. Сьогодні вона представлена такими брендами, як 

Budweiser, Bud, Michelob і рядом інших. Свій початок її історія бере з                             

1852 р., коли в американському місті Сент-Луїсі на берегах Міссісіпі дрібний 

підприємець Джордж Шнайдер побудував невелику пивоварню, гучно названу 

The Bavarian Brewery. Справи йшли кволо, і 1860 р. збанкрутіле підприємство 
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було викуплене найбільшим кредитором Шнайдера Ебергардом Анхойзером і 

отримало назву Е. Anheuser & Company. 

1861 р. дочка Анхойзера – Лілі Анхойзер – вийшла заміж за Адольфуса 

Буша, 21 річного емігранта з Німеччини, що постачав пивоварам хміль і ячмінь. 

Чотири роки потому дві пивні компанії об’єдналися під назвою Anheuser–Busch 

Company. 

На той час A–B нічим не відрізнялася від інших пивоварень, яких було 

достатньо по всьому штату. Її річне виробництво складало 477 тис. літрів на 

рік, а продукція, яка не вирізнялася своїми смаковими якостями, 

розповсюджувалася лише в Сент-Луїсі та його околицях через бари та шинки. 

Проте в Адольфуса Буша – керівника компанії – з’явилась думка, яка відкрила 

шлях компанії до слави. Він, завдяки створенню мережі складів-холодильників 

та фургонів-холодильників, став першим в історії США, хто почав виробляти 

пастеризоване пиво з подовженим строком зберігання. 1872 р. продукція вже 

була відома більше ніж у 10 штатах. Цього ж р. на етикетках пляшок уперше 

з’явився  червоно-білий фірмовий знак A–B з великою літерою «А» та орлом. 

Пиво A–B стало широко відомим по всій країні, проте за смаковими 

якостями воно було далеко навіть від середнього рівня. Для усунення недоліку 

Адольфус Буш попрямував до Чехії, де вподобав пиво, яке варили у 

невеликому містечку Чеське Будейовіце (по-німецьки Будвайс – Budweis), і 

повернувшись до Штатів, назвав оновлений продукт, виготовлений за чеським 

рецептом і трохи призвичаєний до американських смаків, «Будвайзером». Саме 

ця проста назва на честь чеського міста ще й до сьогодні є причиною 

юридичної війни між американською A–B і чеською Budejovicky Pivovar, яка 

випускає пиво з тією самою назвою. Чеська компанія має ексклюзивні права на 

торговельну марку Budweiser більше ніж у 40 країнах Європи. Тому A–B 

змушені поставляти пиво на європейський ринок під брендом Bud. 

Budwaiser, який почав розповсюджуватись з 1876 р., став вдалим початком, 

і компанія стрімко пішла вгору і швидко стала найбільшим виробником пива в 

США. 1896 р. пивоварня випустила новий сорт Michelob, першу у світі марку 
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пива, яку позиціонують у ціновому сегменті суперпреміум. 1901 р. обсяги її 

річного виробництва сягали 119,2 млн літрів. 

1919 р. американську пивоварну галузь спіткало лихо – сухий закон, що 

наклав заборону на всі алкогольні напої. А–В під керівництвом Августа Буша 

зуміла пережити цю катастрофу, своєчасно переорієнтувавшись на 

виробництво інших видів продукції: морозива, фруктових сиропів і напоїв, 

дріжджів, навіть рефрижераторів і кузовів автобусів і вантажівок. Окрім того, 

компанії вдалося налагодити випуск безалкогольного пива Будвайзер. 

1933 р. сухий закон було відмінено, А–В повернулася до своєї основної 

діяльності, проте наслідки чотирнадцятирічної перерви долалися ще дуже      

довго. 

 Почалося нове сходження компанії. Сухий закон достатньо зменшив 

кількість  виробників пива на американському ринку. 1934 р. їх налічувалося 

близько 160 замість кількох тисяч як у попередні роки (сьогодні їх узагалі 60). 

Це відкривало широкі можливості для загальнонаціональних брендів. А–В 

вступила на шлях широкої експансії. За неповних сорок років (з1946 до 1974 р.) 

обсяг її виробництва збільшився в 11 разів, було збудовано 11 нових заводів, а 

пивоварня в Сент–Луїсі стала найбільшим підприємством галузі у світі. 

Сьогодні обсяг її виробництва сягає 2,23 млрд літрів на рік. 

Покинувши ще в 30–ті роки непрофільні ринки, А–В потім знову 

зайнялася диверсифікацією своєї діяльності. Новим напрямом бізнесу компанії 

стали індустрія розваг, нерухомість, виробництво металевих банок і 

дистрибуція. 1989 р. А–В придбала в США 9 тематичних парків, включаючи 

відомі SeaWorld та Adventure Island, усі вони зараз мають величезне значення у 

просуванні брендів компанії та підвищенні  їх іміджу. 

З 80–х років А–В активно просуває свою продукцію на зарубіжних ринках. 

Розпочався цей процес 1984 р., коли у Великобританії та Японії було 

налагоджено виробництво Budweiser за ліцензією. Сьогодні ця марка пива 

випускається в 11 країнах та експортується більше ніж у 80. 

1986 р. А–В здолала знаменний рубіж, зваривши свій мільярдний барель 
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пива. На той час її основна торговельна марка Budweiser майже два десятиріччя 

була лідером за обсягом продажу у світовому масштабі, більш ніж удвічі 

випереджаючи  свого найближчого послідовника Heineken. У США 2001 р. на 

частку брендів А–В припадало 48 % національного ринку пива, що значно 

перевищувало частку ринку найближчих конкурентів. 

Сьогодні пріоритетними задачами в А–В уважаються підтримка та 

просування свого бренду. За словами фінансового директора компанії, її 

маркетингова політика має три виміри: підтримка якості та вірність бренду; 

стимулювання у споживачів позитивних асоціацій, пов’язаних з брендом; 

орієнтація на дорослу цільову аудиторію. Ці цілі компанія реалізує 

різноманітними засобами, одним з яких є оригінальна реклама (наприклад, 

використання фірмових фургонів, запряжених кіньми, які супроводжуються 

далматинцями, для розвезення пива вулицями міста). Реклама компанії має 

дуже запам’ятовуватися, бути оригінальною та смішною. А–В широко 

рекламується в друкованих виданнях, на радіо, регіональному та кабельному 

телебаченні. Для просування торговельних марок запрошуються відомі моделі 

та спортсмени, популярні дівчата з відомих американських жіночих 

баскетбольних і футбольних команд. Компанія є спонсором багатьох 

спортивних змагань (футболу, американського футболу, гольфу). Окрім того, 

компанія залучає авторитетних студентів як певних агентів впливу в 

студмістечках, допомагаючи в організації вечірок і поставляючи на них пиво зі 

значними знижками. 

Сьогодні лідерству А–В на світовому ринку пива нічого не загрожує. 

Компанія є прибутковою та стабільною. Основним її завданням на найближче 

майбутнє є розширення збуту за межами США, на який припадає поки що лише  

5,5 % її виробництва. Керівництво компанії сподівається на неабиякий успіх. 

Запитання 

1. Які з чиннків економічного середовища значно вплинули на 

маркетингову політику компанії А–В? 

2. До яких методів регулювання бізнесу можна зарахувати «сухий» закон? 
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3. Чи вважаєте ви доцільним вихід А–В на український ринок? Відповідь 

обгрунтуйте. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність міжнародного бізнес–середовища і для  

чого його вивчають? 

2. Охарактеризуйте види міжнародного бізнес–середовища. 

3. З якою метою проводять PEST– та SLEPT–аналіз? 

4. Дайте визначення міжнародного економічного середовища. З яких 

основних елементів складається міжнародне економічне середовище? 

5. Дайте визначення культури і назвіть основні складові частини  

та елементи соціально-культурного середовища. 

6. Поясніть схему впливу соціально-культурного середовища на поведінку  

споживачів. 

7. Які елементи культури і чому обов’язково аналізуються маркетологами? 

8. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні правові та політичні чинники, 

які впливають на визначення рівня політичного ризику. 

9. Охарактеризуйте методи оцінювання рівня політичного ризику. 

10. Як можна класифікувати можливих партнерів за ступенем політичної  

стабільності та ліберальністю комерційного законодавства? 

Література: [4, с. 47; 8, с. 13; 12, с. 36, 56; 13, с. 26 16, с. 37, 120; 17, с. 34, 

41]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Міжнародні маркетингові дослідження 

Мета: розуміння сутності, особливостей, стадій проведення та типів 

міжнародних маркетингових досліджень, а також основних правил 

Міжнародного кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень з 

метою адекватного їх застосування в міжнародній маркетинговій діяльності. 
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Короткі теоретичні відомості 

Метою будь–якого міжнародного маркетингового дослідження є 

зменшення ризику від рішень стосовно міжнародної активності фірми. 

Мінімізація ризику досягається на основі використання висновків 

міжнародного маркетингового дослідження в прийнятті рішень. Під 

висновками міжнародного маркетингового дослідження розуміють 

систематизовану інформацію про стан і можливі варіанти розвитку об’єкта 

дослідження. 

Для визначення якості та рівня забезпеченості інформацією для прийняття 

міжнародних маркетингових рішень використовуються такі критерії: 

релевантність, точність, зрозумілість, актуальність, гнучкість, повнота. 

 Особливостями міжнародного маркетингового дослідження є:  велике 

поле дослідження, технічні труднощі збору, поведінка респондентів, висока 

вартість досліджень, особливо збору первинної інформації, труднощі порівнянь 

і пояснень, проблеми розробки рекомендацій. 

Міжнародне маркетингове дослідження має чотири логічно 

взаємопов’язані, послідовні стадії: визначення вимог до інформації, збір даних, 

аналіз, впровадження. 

Якісне  виконання робіт на кожній з попередніх стадій є запорукою 

успішного проходження наступної стадії та вчасного завершення дослідження  

(досягнення цілей і завдань маркетингового дослідження).  

У практиці дослідження зарубіжних ринків виділились чотири основні  

типи досліджень: попереднє, поглиблене, спеціальне, тест. 

Міжнародні маркетингові дослідження проводяться відповідно до 

основних принципів і правил, що викладені у Міжнародному кодексі з 

практики маркетингових і соціальних досліджень. Перший кодекс було видано 

1948 р., а останній – переглянуто 1972 р. Європейською  організацією з 

вивчення громадської думки та маркетингу (ЕСОМАР). Структурно Кодекс 

містить чотири розділи: І (вступ), ІІ (основні принципи), ІІІ (визначення), 

IV (правила). 
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Ситуаційні вправи до теми 

1. Puratos (Пураторс) – бельгійська фірма, найбільший на сьогодні 

виробник домішок, готових і напівготових сумішей для виробництва 

хлібобулочних виробів, печива, тортів, тістечок і морозива. 

Компанія має давню історію розвитку, її основними етапами були: 

1919 р. – заснування фірми як приватного підприємства з виробництва 

домішок і сумішей для покращання якості хліба та полегшення процесу його   

випікання; 

1923 р. – початок виробництва Пура–Малте – фірмового хліба, який і досі 

з успіхом реалізується в Європі; 

1953 р. – створення Т–500 – першого універсального поліпшувача 

хлібобулочних виробів для промислового використання; 

1968 р. – введення в дію фабрики з виробництва домішок і сумішей у 

передмісті Брюсселя; 

1975 р. – початок виробництва S–500 – нового покращувача хлібобулочних 

виробів, що став унікальним продуктом на світовому ринку і створив 

можливість експортування продукції в десятки країн; 

1984 р. – відкриття «Центру якості» – постійно діючого структурного 

підрозділу фірми, який займається сервісним обслуговуванням споживачів 

(клієнтів) та інформуванням їх про нові рецепти «ноу-хау» у технології 

хлібовипікання; 

1987 р. – заснування науково–дослідного центру для проведення власних 

досліджень і лабораторних випробувань; 

1988 р. – початок виробництва поліпшувачів для виробництва шоколаду та 

маргарину; 

1990 р. – початок виробництва фруктових ароматизованих паст і           

сумішей. 

Незважаючи на розширення номенклатури виробництва, основною 

продукцією фірми залишаються поліпшувачі хліба, тобто суміші окремих 

компонентів, що сприяють підвищенню якості хлібобулочних виробів, – 
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екстракти молока, яєць, фруктів, рослин, а також жирів тваринного та 

рослинного походження. Іншими компонентами є продукти синтезу. 

До складу будь-якого поліпшувача входять п’ять основних груп 

компонентів: емульгатори, жири, цукор, біологічні компоненти та аскорбінова 

кислота (вітамін С). 

Знчення емульгатора полягає в зменшенні води, тіста та жирів, що дає 

можливість довше зберігати свіжість хліба. Puratos продукує емульгатори у 

вигляді рідини, пасти, порошку. Останніми роками споживачі надають перевагу 

емульгаторам у порошковій формі, тому що за умов високої температури 

(понад 18° С) паста починає плавитися і втрачає свої характеристики. Жири 

надають еластичності м’якушу хліба та сприяють збільшенню готового 

продукту в об’ємі. 

Цукор, який входить до складу поліпшувачів, є своєрідним підживлювачем 

для клітин дріжджів і підсилює процес сходження тіста. Саме цукор дає 

можливість отримати блискучу скоринку з рум’яним кольором. 

Біологічні компоненти запобігають перестоюванню тіста під час процесу 

його сходження. Без них смакові якості хліба значно погіршуються. 

Аскорбінова кислота сприяє збагаченню тіста киснем у процесі 

замішування. Завдяки цьому вироби стають більш легкими, пухкими, зовні 

дуже привабливими. 

Отже, під час застосування поліпшувача з п’яти зазначених компонентів 

Puratos гарантує такі характеристики хліба, які однаково очікуються пекарями 

та споживачами в усіх куточках світу: рум’яна, хрустка скоринка, дивовижно 

м’який, пористий м’якуш, чудовий смак і добре зберігання. 

Вирішуючи питання використання поліпшувачів цієї фірми, слід брати до 

уваги такі аспекти: 

– поліпшувачі Puratos можна застосовувати тільки для білих сортів хліба 

(якщо в суміші більш ніж 50 % пшеничного борошна) і кондитерських         

виробів; 



18 
 

– для використання поліпшувача бажане, а в деяких випадках і необхідне, 

застосування не класичних тістозмішувальних машин зі швидкістю 60 об./хв, а 

швидкісних – від 600 до 1400 об./хв; 

– із застосуванням домішок витрати на виробництво збільшуються на  20–

30 %; 

– на 100 кг борошна потрібно використати 1,5 кг S–500 (ціна за 1 кг – 

приблизно три долари США). 

На сьогодні Puratos виробляє свою продукцію на 23 заводах у різних 

частинах світу та розповсюджує її в 65 країнах. Уся міжнародна система Puratos 

налічує 2400 працівників. 

Під час виходу на зовнішній ринок фірма надає перевагу такій стратегії, як 

пряме володіння (100 % інвестиції), оскільки вважає, що саме ця форма 

найкраще допомагає   зберігати власну культуру виробництва та філософію 

фірми, яка висловлюється девізом «Quality is a way of life!» Крім того, за 

свідченням Террі Дюбуа, відповідального в країнах Східної Європи, – у фірми 

немає регіональної стратегії появи на нових ринках. Вихід на новий ринок 

визначається двома чинниками: 

– ситуацією в країні, що приймає (політична   стабільність, зацікавленість 

виробників хліба у використанні поліпшувачів, готовність споживачів тощо); 

– можливостями бюджету самої фірми. 

1992–1994 років фірма вийшла на ринки Болгарії, Угорщини, Польщі, 

Чехії, Росії, Латвії, Литви, Естонії. Можливою перспективою є освоєння ринку 

України. На сьогодні керівництво Puratos має тільки довідкові, енциклопедичні 

відомості щодо України. На 1995–1996 роки передбачається проведення 

маркетингового дослідження ринку хлібопекарської промисловості України.  

Завдання 

1. Які, на ваш погляд, реальні економічні та інші причини пріоритетності 

стратегії прямого володіння для Puratos, порівняно з іншими стратегіями 

виходу фірми на зовнішній ринок? 



19 
 

2. Який тип маркетингового дослідження слід застосувати менеджеру ре-  

гіону  Східної Європи? Складіть схему дослідження та його основні питання. 

3. Які перспективи продажу S–500 та іншої продукції Puratos на ринку 

України? Обгрунтуйте ваш прогноз. 

Контрольні питання 

1. Для прийняття яких рішень фірми необхідно здійснювати міжнародне 

маркетингове дослідження? 

2. Яка мета будь-якого міжнародного маркетингового дослідження? 

3. Які критерії використовують для визначення якості та рівня 

забезпеченості інформацією при прийнятті міжнародних маркетингових 

рішень? 

4. Охарактеризуйте стадії процесу міжнародного маркетингового 

дослідження? 

5. Охарактеризуйте типи міжнародних маркетингових досліджень. 

6. Поясніть алгоритм проведення попереднього міжнародного дослідження 

(необхідна інформація, дії маркетолога, результат). 

7. Охарактеризуйте структуру поглибленого міжнародного маркетингового 

дослідження. 

8. Охарактеризуйте найбільш поширені методи прогнозування розвитку 

ринку товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення. 

9. Охарактеризуйте основні правила проведення маркетингових 

досліджень згідно з Міжнародним кодексом з практики маркетингових та 

соціальних досліджень. 

Література: [1, с. 64; 4, с. 90; 10, с. 867; 16, с. 52; 17, с. 57]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Сегментація світового ринку 

Мета: розуміння сутності, доцільності та  умов ефективності міжнародної 

сегментації, наявних підходів до сегментації світового ринку, а також 
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закономірностей, правил та умов адекватного позиціонування товару на 

зарубіжному ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єктивна необхідність сегментації зумовлена існуванням різноманітних 

потреб споживачів одного і того самого товару.  Маркетологи вважають, що  

вдала сегментація забезпечує ринковий успіх фірми. 

Специфічною формою сегментації ринку є пошук  власної ринкової ніші – 

вузького сегменту ринку  з чіткою обмеженою кількістю  споживачів та 

асортименту товару. Суттєвою ознакою ринкової ніші є повна відсутність  

конкуренції або її мінімальний рівень. Стратегія пошуку власної ніші, зазвичай, 

використовується середніми та малими фірмами. 

У процесі сегментації є певна послідовність дій, яка складається з таких  

стадій: вибір критерію сегментації, виділення груп споживачів за однією або 

декількома ознаками; визначення розміру сегменту та його ринкового 

потенціалу; прогноз можливої частки ринку, дослідження балансу «можливості 

фірми – вимоги сегменту», оцінювання ефективності сегменту та остаточний 

вибір сегменту. 

Сукупність критеріїв сегментації світового ринку складається з чотирьох 

основних груп: географічні; економічні;  політико–правові; персоніфіковані. 

Під час сегментації ринків товарів виробничо–технічного призначення 

зазвичай використовують такі ознаки: географічні, виробничо–економічні, 

організаційно–економічні, психографічні.  

Фірми класифікують споживачів своїх товарів/послуг за багатьма 

ознаками, але для розробників маркетингової стратегії цінність мають тільки ті 

критерії, які пов’язані зі споживацькою поведінкою та самі по собі достатньо          

обгрунтовані. 

У міжнародній маркетингової діяльності прийнято виділяти макро- та 

мікросегменти. Під макросегментами  світового ринку розуміють  певні 

сукупності країн з однаковими характеристиками згідно з критеріями 

сегментації. Мікросегментами в міжнародному маркетингу вважаються групи 
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споживачів (особистостей, фірм, організацій тощо) на цільовому зарубіжному 

ринку, які демонструють різну споживацьку поведінку (вимоги, мотиви, 

переваги тощо) стосовно товарів/послуг фірми. 

Одним з поширених методів міжнародної макросегментації є кластерний, 

суть якого полягає у класифікації країн за трьома важливими для маркетингової 

діяльності критеріями: ринковий потенціал країни; власні конкурентні переваги 

на ринку країни; ризик міжнародної діяльності (політичний, валютний, 

трансфертний тощо).  

Існують також такі підходи до міжнародної сегментації:  ідентифікація  

груп країн з попитом на схожі товари,  ідентифікація сегментів, які існують в 

усіх або  в багатьох країнах, вихід з одним і тим самим товаром на різні 

сегменти в різних країнах. 

Усередині вибраного цільового сегменту товар потрібно позиціонувати. 

Позиціонування визначає характер сприйняття товару/фірми споживачами 

визначеного сегменту. Позиціонування є розробкою і створенням іміджу 

товару,  щоб він зайняв у свідомості покупця гідне  місце, яке відрізняє його від 

товарів-конкурентів. 

Найбільш розповсюдженими у світовій практиці є такі типи 

позиціонування марки: позиціонування, яке грунтується на якості товару; 

позиціонування, яке грунтується на перевагах або на розв’язанні  проблеми; 

позиціонування, яке грунтується на особливому засобі використання; 

позиціонування, орієнтоване  на  певну категорію споживачів; позиціонування 

відносно конкуруючої марки; позиціонування, яке грунтується на бойкоті 

певної категорії товарів. 

Позиціонування встановлює прямий зв’язок між стратегією цільового 

ринку та маркетинговими програмами та розробляється , щоб ефективно 

впливати саме на споживачів цільового сегменту. Значення маркетингових 

програм при цьому полягає у сприянні таким комунікаціям. 
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Ситуаційні вправи до теми 

1. Нове обличчя AVON. На початку 90-х років компанія AVON, яка раніше 

була лідером продажів на ринку косметики в країнах Західної Європи та 

Північної Америки, переживала не найкращі часи. Її продукція, яка колись 

уважалася престижною та модною, перестала приваблювати покупців.  

Єдиним сегментом, на якому косметика AVON усе ще користувалась 

попитом, залишалися представниці старшого покоління, але цього було 

недостатньо. Через те, що з віком жінки використовують косметичних засобів 

менше, показники продажів компанії незмінно знижувалися, а у більшості 

споживачів – жінок  молодого і середнього віку – продукція  AVON 

асоціювалася з косметикою їх бабусь, тому вони вважали її застарілою. Отже, 

про компанію знали всі, але ніхто не купував її косметичні вироби.  

 З метою виходу компанії із кризи президентом компанії Джеймсом 

Престоном було використано такий маркетинговий прийом: 

перепозиціонування продукції  AVON на випуск товарів для здоров’я шляхом 

скорочення виробничих витрат. Але такий крок потребує значних витрат, і вони 

були знайдені завдяки скороченню випуску косметичної продукції – єдиного 

джерела доходів компанії. Зменшивши витрати на виробництво косметичних 

заходів, компанія залишилася майже без коштів. У результаті  AVON була під 

загрозою поглинання, тим більше, що з нею на ринку оперували такі досить 

амбіційні й успішні компанії, як Mary Kay і Amway. Тоді топ-менеджери AVON 

спробували врятувати ситуацію: бізнес з виробництва товарів для здоров’я було 

продано, а кількість робочих місць різко зменшено. Однак навіть такі 

«хірургічні» втручання виявилися недостатніми для того, щоб повернути 

компанії її колишній імідж.  

 Президент компанії вирішив, що єдиним порятунком для компанії є по-

вернення AVON на ринок косметичних засобів США та Європи. Але головним 

цінним активом компанії AVON була система прямих продажів. Практично  

100 % усього обороту компанії припадало на прямі продажі. 
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Усе почалося 1886 р., коли літня домогосподарка місіс Албі погодилася 

допомогти приятелю свого сина Девіду Макконелу в його починанні продавати 

книги та маленькі флакончики парфумів власного виробництва, що до них 

додавалися. Тоді вона і не підозрювала, що стане засновницею методів прямих 

продажів. Їй просто було шкода цього юнака, який навіть фірму назвав  на 

честь Стретфорда-на-Ейвоні – міста, де народився її улюблений драматург 

Вільям Шекспір. Дивовижно, але справи йшли вдало і рожеві парфуми стали 

дуже популярними. Компанія Макконела процвітала, і 1993 р. він випускав уже 

не тільки парфуми, а і косметику, і ювелірні прикраси. Незважаючи на таку 

різнобічну діяльність, форма розповсюдження залишалася такою самою. 

Представниці компанії, в основному домогосподарки середнього і літнього 

віку, продовжували ходити по будинках знайомих і друзів, пропонуючи 

продукцію AVON. 

Компанія старіла разом зі своїми представниками, і поступово це призвело 

до того, що основними її клієнтами стали жінки «після сорока».        

 Андреа  Джунг, новий президент з маркетингу компанії AVON, мала на 

меті зробити кардинальні зміни в діяльності компанії. Вона вирішила докорінно 

змінити імідж компанії, орієнтуючись лише на молодих споживачів.  

 Для того, щоб стати конкурентоспроможними і завоювати нішу на новому 

для себе ринку, лабораторії AVON проводили масштабні дослідження зі 

створення косметичних препаратів, що рекомендуються для молодої шкіри. 

 Були вдосконалені технології, розроблений склад, який попереджає 

старіння шкіри, створені сучасні аромати і квіткові гами. Метою AVON стало 

повернення втрачених позицій лідера у світі косметики. Лабораторні 

дослідження зайняли декілька років, і 1993 р.  AVON вийшла на ринок з 

рекламною компанією «The Brand for Women».  Тепер цільовою аудиторією 

стали молоді, енергійні, стильні, впевнені в собі жінки, які роблять успішну 

кар’єру. Для того, щоб привернути їх увагу, був змінений імідж продавців 

продукції. Агентами AVON виступила ціла армія студенток і молодих жінок, 

вік яких не перевищував 35 років. Саме завдяки цьому компанії вдалося 
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«омолодити» свій образ, зруйнувавши застарілий стереотип про «компанію для 

бабусь».  

 Характерною особливістю «The Brand for Women» було і те, що вперше за 

свою історію AVON вийшла на світовий ринок з єдиною рекламною кампанією 

бренда. До цього часу лише 11 % асортименту мало ім’я AVON, а кожне 

представництво компанії за межами США могло давати товару своє ім’я. 

Змінивши цільовий сегмент, компанія залишила незмінною тактику. І це 

дало неперевершений результат. Формула успіху  AVON проста – чим більше 

представництв AVON на ринку, тим вищий рівень продажів. За даними 

компанії, на 3,5 млн жінок розповсюджують її продукцію в 139 країнах світу. 

 На думку спеціалістів, апогеєм успіху  AVON стала рекламна кампанія 

2000 р. «Let’s Talk About Avon» ( «Поговоримо про AVON» ), на проведення 

якої була затрачена рекордна сума 90 млн.дол. Рекламні акції пройшли у всіх 

країнах, де працюють представники AVON. Основними медіа-каналами стали 

телебачення та журнали. Результатом стало збільшення продажів на 15 %, 

чистий прибуток фірми зріс на 17 %, а число її представників збільшилося на 

8 %.  

 Завдання 

1. Поясніть причини занепаду компанії AVON. 

2. Проаналізуйте, чому спроби президента компанії та її топ-менеджерів у 

80-х рр. були невдалими.   

3. Яка головна мета була поставлена перед новим президентом з 

маркетингу компанії. Який було взято головний принцип сегментації? 

4. Доведіть, що компанія AVON у своїй новій акції «The Brand for Women» 

використовувала саме концепцію глобального маркетингу. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення сегменту світового ринку та процесу сегментації 

світового ринку. 

2. Які існують  умови ефективної міжнародної сегментації? 
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3. Охарактеризуйте стадії процесу сегментації в міжнародному 

маркетингу. 

4. Охарактеризуйте наявні критерії сегментації світового ринку. Які  

існують тенденції в їх використанні?  

5. Що таке макро- та мікросегмент світового ринку? 

6. Назвіть існуючі підходи до міжнародної сегментації та охарактеризуйте 

їх. 

7. У чому сутність кластерного підходу до макросегментації  в 

міжнародному маркетингу? Які його переваги? 

8. У чому сутність ідентифікації груп країн з попитом на схожі товари? Які  

умови необхідні для застосування цього підходу? Його недоліки та переваги. 

9. У чому сутність ідентифікації сегментів, наявниих в усіх або в багатьох  

країнах? Які умови необхідні для використання цього підходу? 

Охарактеризуйте його недоліки та переваги. 

10. У чому сутність виходу з одним і тим самим товаром на різні сегменти  

в різних країнах? Які умови використання цього підходу до міжнародної 

сегментації?  У чому полягають недоліки та переваги такого підходу? 

        Література: [1, с. 53; 4, с. 179; 7, с. 240; 15, с. 192; 16, с. 44; 17, с. 74]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Вибір зарубіжних ринків 

Мета: формування знань про методи дослідження зарубіжних ринків і 

стратегії здійснення міжнародної маркетингової діяльності на них. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародна  конкуренція  –  суперництво  між  виробниками  та 

продавцями  з  різних  країн  заради  забезпечення  кращих  умов  задоволення 

потреб  споживачів  на  різних  зарубіжних  ринках  і  отримання  найбільшого 

прибутку. 

Кожна фірма діє в конкурентному середовищі, яке утворюють: 1) прямі 

конкуренти; 2)  потенційні  конкуренти. 
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За ступенем інтенсивності розрізняють такі види конкуренції: привабливу, 

помірну, запеклу конкуренцію. 

В основі розширеної концепції конкуренції, яку запропонував М. Портер 

(модель 5 сил або класична модель конкурентного середовища), покладено  

ідею про те, що здатність фірми до завоювання конкурентної переваги залежить 

не тільки від  прямої конкуренції між інаявними фірмами, але й від інших сил, 

таких, як потенційні учасники ринку, товари-замінники, покупці та 

постачальники.   

Конкурентну  боротьбу  в  галузі  оцінюють  за  ступенем  небезпечності 

(пріоритетності)  конкурентів.  Залежно  від  ролі  в  конкурентній  боротьбі  всі 

організації поділяють на групи: 

1.  Ринкові  лідери.   

2.  Претенденти.   

3.  Ринкові  послідовники.   

4. Фірми, що діють у ринковій ніші.  

На  конкуренцію  істотно  впливає  бар’єр  входу  в  галузь  –  сукупність 

економічних умов і перепон, які треба подолати фірмі, щоб  налагодити бізнес у 

певній галузі.  

До  методів  конкуренції  відносять  цінову  конкуренцію  та  нецінову. 

Методи цінової конкуренції на світовому  ринку зазвичай  використовують 

фірми-аутсайдери,  що  прагнуть  проникнути  на  ринок.  Нецінова конкуренція  

потребує дотримання вищих, ніж у конкурентів, якості, надійності, 

екологічності,  сучаснішого  дизайну,  розширення  сфери  післяпродажного 

обслуговування  тощо.   

Проаналізувавши  великий  статистичний  матеріал  у  різних  галузях  і 

різних країнах, М. Портер визначив найважливіші причини успіхів і поразок у 

конкурентній  боротьбі  фірм.  Він  сформулював  теорію  конкурентних  

переваг національних економік.  Портер  стверджує,  що  конкурентні  переваги 

конкретної фірми в певній країні залежать від чотирьох основних особливостей 

(детермінант)  країни,  які  формують  середовище,  у  якому  конкурують  
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місцеві фірми: 1) факторні умови; 2) умови; 3)  споріднені  та  підтримуючі  

галузі; 4)  стратегія  фірми,  її  структура  і  конкуренти.  

Країни  мають  більше  шансів  на  успіх  у  тих  галузях  і  кластерах,  де 

«національний  ромб»  найсприятливіший.   

Важливим  управлінським  рішенням  у  міжнародному  маркетингу  є 

вибір  найпривабливіших  з  точки  зору  реалізації  товарів  і  послуг 

зарубіжних ринків. Щоб  вибрати  з  багатьох  ринків  збуту  ті,  на  яких  

просування  товару  або послуги буде вигідним, здійснюють їхнє ранжування.  

Ранжування зарубіжних ринків  –  упорядкування ринків збуту за ступенем 

їх значущості для реалізації конкретних товарів і послуг.  

Якщо  компанія  прагне  вийти  на  кілька  різних  зарубіжних  ринків, 

причому кожен з них має багато ознак різного значення та ваги, то проводять 

кілька етапів ранжування. Поширеним  підходом  комплексного  підходу  є  

методика  «чотирьох фільтрів»  відбору зарубіжних ринків, заснована на 

поетапному ранжуванні та аналізі,  які  охоплюють  широке  коло  показників  

певної  спрямованості.   

Для вибору зарубіжних ринків використовують такі підходи: суб’єктивний  

підхід, дискретний  підхід,  комплексний  підхід.   

Ситуаційні вправи до теми 

1. Freedom House – некомерційна організація, заснована близько шести 

років тому в США, метою якої є боротьба за демократію та мир в усьому світі. 

Організація підтримує демократичні напрями розвитку  та виступає проти будь-

яких виявів диктатури та тероризму. Вона включає до свого складу демократів, 

республіканців,  незалежних членів, діячів політики та економіки, колишніх 

керівників уряду, письменників, учених, журналістів. Усі вони об’єднуються у 

дослідженні питань всесвітньої політики й економіки і  наданні певних 

рекомендацій щодо поліпшення стану в певних галузях як у США, так і в інших 

країнах світу. 

Результатами роботи організації  є щорічні доповіді з фактичними даними, 

які свідчать про рівень стабільності та незалежності різних країн світу. 
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Freedom House існує завдяки внескам, що роблять всесвітні компанії та 

товариства. Сьогодні зазначена організація являє собою найдосвідченішого 

фахівця, що  відстоює демократичні права країн, загальнолюдські права та 

обов’язки, існування вільних ринкових відносин, правоздатність законодавства, 

незалежність преси, інтернаціоналізацію діяльності компаній усього світу, і має 

значний вплив на  деякі аспекти в міжнародній освіті, юриспруденції, науковій, 

політико-правовій, економічній та інших сферах людської діяльності.   

Завдання 

1. За даними таблиці (додаток А)  виділіть групи країн світу з найбільш 

високим індексом  їх політичної свободи та відповідно з найменшим індексом 

на сучасний момент.  

2. Проаналізуйте, за допомогою даних, наведених у додатку А, як (з 

роками і до теперішнього часу) змінювався рівень політичної свободи  в 

країнах з перехідною економікою. 

3. За даними додатка А виділіть групи країн, у яких, починаючи з 1994 р., 

індекс політичної свободи: збільшився; зменшився. 

       4. За даними додатка А визначте рівень політичної свободи країн СНД 

цього р.. 

Контрольні питання 

1.  Назвіть відомі вам мотиви виходу фірми на зарубіжні ринки. 

2.  Як класифікуються мотиви експортування? 

3.  Які  мотиви  виходу  фірми  на  зарубіжний  ринок  формують  

агресивну, наступальну, атакуючу експортну поведінку? 

4.  Під  впливом  яких  мотивів  виходу  фірми  на  зарубіжний  ринок  

формується  пасивна, активна та атакуюча  експортна поведінка фірми? 

5.  Для  чого  необхідно  вивчати  мотиви  експортування  конкурентів і 

власної фірми? 

6.  Дайте визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми. 

7. Охарактеризуйте типи  потенціалу  міжнародної  діяльності: експортний, 

міжнародного кооперування, інвестування. 
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8.  Назвіть пріоритетні складові потенціалу експортування. 

9.  Назвіть ключові елементи потенціалу спільного підприємництва. 

10.  Які внутрішні ресурси фірми формують потенціал  міжнародного  

інвестування? 

11. Як оцінити наявність  або  відсутність  потенціалу  фірми  на цільовому 

ринку? 

12. Які детермінанти конкурентної переваги країни визначає М. Портер? 

13. Сформулюйте стисло основні напрями і способи підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності економіки України. 

14. У  чому  полягає  основний  зміст  конкурентної  стратегії  українських 

підприємств під час виходу на світовий ринок товарів і послуг. 

     Література: [2, с. 103; 4, с. 179; 9, с. 104; 15, с. 192; 16, с. 44; 17, с. 74]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Моделі та стратегії виходу фірми на зовнішній ринок 

Мета:вивчити можливі моделі та стратегії виходу фірми на зовнішній 

ринок. 

Короткі теоретичні відомості 

Після вибору найбільш адекватного конкурентним перевагам та 

потенціалу підприємства  зарубіжного  ринку  постає  питання  про  форми  

присутності  на цьому ринку, відповідно і стратегії виходу на нього. Вибір 

способу виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства, масштабів  

діяльності,  характеру  товару  й  намірів  контролювати  продаж.  

Рішення про вихід на зовнішні ринки зазвичай є комплексним і охоплює: 

–  встановлення  %  загального  обсягу  своєї  діяльності,  яку  фірма  

прагне здійснювати  на  зовнішніх  ринках; 

–  прийняття  рішення  про  те,  займатиметься  фірма  в  одній  країні  чи  в 

багатьох; 

– з’ясування того, у країнах якого типу фірма бажає працювати.  
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Виділяють  три  основні  стратегії  виходу  на  зовнішній  ринок: 

експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування. 

У  випадку  стратегії  експортування  виробництво  залишається  на 

національній  території.  Спільне  підприємництво  та  пряме  інвестування 

потребують  організації  виробництва  за  кордоном.  Деякі  форми  спільного 

підприємництва  реалізуються  на  основі  укладення  контрактів,  без  

додаткових інвестицій, а спільне володіння та пряме інвестування 

передбачають інвестиції.  

Експорт поділяється на прямий і непрямий. 

Спільне  підприємництво – об’єднання  зусиль  партнерів  щонайменше  з 

двох  країн  з  метою  організації  спільної  комерційної  справи  (ліцензування, 

підрядне виробництво, управління за контрактом, спільне володіння).  

Спільне володіння – форма спільного підприємництва, за якої 

об’єднуються зусилля  зарубіжних  і  місцевих  інвесторів  для створення  

місцевого комерційного  підприємства,  котрим  вони  володіють  і  керують  

спільно.  

Пряме  інвестування  (трансферт  капіталу) – розміщення  капіталу у власні  

закордонні  складальні  або  виробничі  підприємства,  збутові  філії.   

У разі повного володіння фірма самостійно вкладає кошти у виробництво в  

іншій  країні  або  через  купівлю  наявних  підприємств,  або  створюючи  за 

кордоном  нові  філії  та  дочірні  компанії.  Це  найдорожча  стратегія. 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Американська компанія Timberland відома як виробник взуття та одягу 

високої якості, спортивного стилю та за помірними цінами. Сьогодні продукція 

компанії продається більш ніж у 80 країнах світу, а обсяги продажів 2002 p. 

перевищили  1,3 млрд. 

Історія успіху Timberland почалася із винаходу Натана Сварца (засновника 

компанії), який 1965 р. створив нову технологію, за якою шкіряний верх взуття 

не пришивався до підошви, а вплавлявся в неї, що дозволило зробити взуття 

водонепроникним. Висока якість та оригінальний дизайн взуття, правильно 
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розроблена рекламна кампанія та правильнвстановлена ціна принесли компанії 

великий успіх і прибутки. Timberland позиціонувала своє взуття як пов’язане з 

типово чоловічим заняття, роботою та стилем життя. Узагалі компанія хотіла 

продавати своє взуття людям, робота яких проходила на відкритому повітрі, 

зокрема лісорубам («timber» – деревина). Ціна товару відповідала цьому 

сегменту ринку. 

1980   р.   взуття   Timberland   підкорило   італійський  ринок 

(найвибагливіший і найбільш конкурентний національний ринок у світі), а 

згодом і всю Європу. Історія черевиків Timberland повторювала історію 

ковбойських черевиків, які перетворилися на модне чоловіче взуття, чи 

джинсового одягу, що створювався як спецодяг для робітників. Пізніше 

компанія почала виробляти і верхній одяг, який відповідав стилю Timberland 

(2001 р. одяг та інші товари принесли компанії 23 % доходів). 

Проте розвиток Timberland не був таким безхмарним. На початку 90-х 

компанія змінила ціновий сегмент і стала позиціонувати свої черевики як 

модний дорогий товар. Зміна образу Timberland, способу рекламування (почали 

більше звертатися до друкованої та зовнішньої реклами) і розподілу продукції 

(відкрили власну мережу фірмових магазинів у США та за кордоном) 

приносили позитивні результати, бізнес збільшувася, у тому числі за рахунок 

ринків країн Захіної Європи та Азії. До середини 90-х компанія повністю 

трансформувалася. Саме в цей час переповнення верхнього цінового сегмента 

ринку спортивного взуття призвело до надвиробництва і зниження цін. 

Прибутки Timberiland почали різко знижуватися, а борги – збільшуватися. 

Компанія перемістила все своє виробництво з США до Європи, Китаю, 

Домініканської Республіки та Пуерто-Ріко, що не кращим чином позначилося 

на її репутації в Сполучених Штатах. 

І тільки повернення компанії до звичного цінового сегмента, що 

супроводжувалося певними екстреними заходами, які не дали Timberland 

збанкрутіти, повернули її на шлях розвитку та процвітання. 

 



32 
 

Завдання 

1. Чому, на вашу думку, менеджмент Timberland прийняв рішення про 

зміну цінового сегмента? 

2.  Чому Timberland не спробували географічно чи предметно 

диверсифікувати власний ціновий сегмент? 

3. Чому перевиробництво змусило саме Timberland (а не Nike чи Reebok) 

вийти з верхнього цінового сегмента ринку спортивного взуття? 

4. Який ціновий сегмент (верхній, нижній чи середній), на вашу думку, 

дає найбільше шансів для успішного розвитку глобальної компанії? Чому? 

Контрольні питання 

1. Які основні моменти визначають вибір конкретної стратегії компаній на 

світовому ринку? 

2. Охарактеризуйте основні види конкурентних переваг компаній. 

3. У чому полягає головний зміст конкурентної стратегії окремих компаній 

під час виходу на світовий ринок товарів і послуг? 

4. Які  основні  показники  використовуються  для  оцінки 

конкурентоспроможності компаній-виробників? 

Література: [3, с. 75; 5, с. 179; 7, с. 197; 15, с. 97; 16, с. 94; 17, с. 44]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Оцінювання потенціалу міжнародної маркетингової діяльності 

Мета: формування знань про методи оцінювання потенціалу міжнародної 

марктеингової діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародна діяльність фірми – це діяльність, що пов’язана з експортом та 

імпортом товарів, капіталів, технологій, послуг, здійснення сумісних проектів з 

іншими країнами у різних сферах ведення бізнесу. 

Усі підходи до визначення мотивів розширення маркетингової діяльності, 

які зустрічаються в економічній літературі, можна поєднати і сформулювати 

такі основні групи чинників, які спонукають фірми до виходу на зарубіжні 
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ринки: проблеми на внутрішньому ринку, сприятливе правове середовище 

щодо підтримки експорту у країні походження та щодо залучення зарубіжних 

інвестицій і надання їм найсприятливішого режиму у країнах перебування, 

привабливі можливості зарубіжних ринків, забезпечення стабільності шляхом 

диверсифікації, додаткові можливості для фірми, наявність унікальних 

можливостей (технічного, технологічного, виробничого, управлінського та 

іншого характеру) у самої фірми. 

Усі ці мотиви міжнародної діяльності мають спільні риси, які дозволяють 

їх класифікувати за двома ознаками: за місцем виникнення та характером 

впливу на діяльність фірми. 

Характер мотивів міжнародної діяльності обумовлює певний тип 

поведінки фірми на зарубіжному ринку. Поведінка фірми на зарубіжному ринку 

отримала назву – експортна поведінка, за назвою першої і найпростішої форми 

міжнародного маркетингу – експорту. Термін експортна поведінка стосується  

всіх форм міжнародного маркетингу. 

Відповідно до поділу мотивів міжнародної діяльності залежно від їх 

впливу на реакцію фірми на тягнучі та виштовхування розрізняють два типи 

експортної поведінки фірми: агресивну (наступальну, атакуючу) і пасивну 

(відповідь на ситуацію, що склалася). 

У міжнародній маркетинговій діяльності важливе значення має правильне 

оцінювання зовнішньоекономічного потенціалу фірми. Висока вірогідність 

його оцінки можлива лише на основі застосування науково та методично 

обгрунтованого підходу, який базується на таких основних етапах, як 

визначення виду діяльності, щодо якої оцінюється потенціал; визначення 

складу та пріоритетності ключових елементів ЗЕП і власне оцінювання 

наявності та достатності потенціалу фірми на конкретному ринку. 

Ситуаційн вправи до теми 

1. Агент, що представляє американську компанію  «OLIVER DRILLING» у 

Фінляндії,  несподівано  повідомив  керівництво,  що  з  України  надійшло 
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замовлення на бурильне устаткування для  шахт середнього розміру на суму 

32 млн. дол. 

Компанія  зробила  устаткування  за  власним  проектом,  яке призначалося  

для  роботи  в  малих  шахтах.  Відмітною  рисою устаткування є висока 

економічність, що в сукупності з високою  якістю дало  змогу  фірмі  посісти  

провідне  місце  на  цьому  сегменті  ринку  і продавати товар за високою 

ціною. 

Компанія  має  досвід  роботи  на  закордонних  ринках.  Понад  70 % суми 

збільшення продажу за останні п’ять років  відбувається за рахунок експорту.  

У  Східній  Європі  компанію  представляють  три  агенти. Післяпродажне  

обслуговування  здійснюється  через  місцеві  незалежні фірми  за  

контрактами.  Ринки  країн  Східної  Європи  є  новими  для компанії, у зв’язку 

з  чим банк  «OLIVER  DRILLING»    відмовився підтвердити акредитив  для  

української  комерційної  фірми,  порадивши  авансовий платіж. 

У  практиці  компанії  використовувалися  поставки  на  умовах  ФАС 

Нью-Йорк для європейських покупців і ФАС Лонг Біч – для Азії. І в тому, і в  

іншому  випадках  майже  20 %  експортних  постачань  для  постійних клієнтів  

здійснювалося  за  відкритим  рахунком  після  25 % передоплати.  Іншим  

клієнтам  пропо нувався  платіж  упродовж  60  днів.  

Продаж  новим  клієнтам  завжди  здійснювався  через  підтверджений 

безвідзивний акредитив. У  той  час,  коли  президент  «OLIVER  DRILLING»  

обмірковував пропозицію  з  України,  агент  компанії  із  Фінляндії  наполягав 

запропонувати  покупцеві  інші  умови  поставки,  тому  що  конкуренти  з 

Німеччини і Кореї виявили зацікавленість у замовленні. 

Покупець – велика комерційна фірма з України – ще не визначилася з  

конкуруючими  фірмами,  очікуючи  на  відповідь  «OLIVER  DRILLING».  

Незабаром надійшло повідомлення брокера з прекрасною репутацією із 

Сант-Луїса,  який  виявив  зацікавленість  в  укладанні  угоди:  як  оплату за 

машини українська  фірма може поставити партію кам’яного вугілля.  
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Американська компанія не мала досвіду роботи у цій сфері, але готова 

була  співпрацювати,  якщо  ця  угода  покладе  початок  новим постійним  

звязкам.  Але  в  цьому  агент  компанії  з  Фінляндії  не  був переконаний. 

Президент компанії був зацікавлений отримати це  замовлення, оскільки 

вважав, що набутий досвід допоможе у  вивченні можливостей проникнення  на  

східноєвропейський  ринок,  зокрема – на  ринки  СНД. Але він не збирався 

втрачати репутацію постачальника високоякісного і дорогого  устаткування,  а  

оскільки  продаж  повинен  був  здійснюватися через  фінського  агента,  

виникали  підозри,  що  агент  міг  повідомити інших посередників і навіть      

конкурентів про умови угоди. 

Напруження відносин з Росією на міжнародному рівні, що  виникло 

останнім часом, політика Уряду України, спрямована  на інтеграцію до 

світового простору і співпрацю з різними  міжнародними організаціями, 

пояснюють зацікавленість США  в активізації діяльності американських фірм  

на  українському  ринку,  деякому  послабленню  в  регулюванні експорту в 

нашу країну. 

Завдання 

1. Визначте  привабливість  українського  ринку  для  американської 

компанії.  Які  чиннки  можуть  вплинути  на  позитивне рішення президента 

компанії? 

2. Чи  радите  ви  президенту  компанії  прийняти  пропозицію  щодо 

укладання  бартерної  угоди?  Позитивну  і  негативну  відповіді аргументуйте  

аналізом  чиників  українського  ринку.  Які умови постачання і платежу ви 

могли б запропонувати для  цієї угоди,  ураховуючи  нормативно-правову  базу,  

що  чинна  в Україні? 

3. Які конкурентні переваги має пропозиція компанії і як можна  їх 

посилити в боротьбі з конкурентами з Німеччини і Кореї? 

Контрольні питання 

1. Визначте сутність сучасної маркетингової діяльності і її відмінності від 

маркетингової діяльності, що здійснюється на внутрішньому ринку. 
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2. У  чому  специфіка  здійснення  основних  функцій  маркетингу  на 

закордонних ринках. 

3. Які основні умови і чинники маютьбути проаналізовані керівництвом 

компанії  перед  ухваленням  рішення  про  вихід  на  зовнішній  ринок  зі своєю 

продукцією (послугою). 

4. Назвіть основні критерії оцінювання привабливості зарубіжних ринків. 

5. Які основні способи виходу компанії на закордонні ринки. 

6. Назвіть основні стратегії маркетингової діяльності компанії щодо 

адаптації на закордонних ринках. 

Література: [2, с. 93; 6, с. 79; 7, с. 140; 11, с. 109; 13, с. 64; 17, с. 55]. 

 

Практичне заняття № 8  

Тема. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика 

Мета: розуміння сутності міжнародного маркетингого комплексу: 

товарної політики і конкретної товарної стратегії. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародний  маркетинговий  комплекс  –  це  система інструментів,  

методів  і  підходів  щодо  товару,  ціни,  каналів  розподілу  та просування, 

використання яких має за мету формування конкурентних переваг 

підприємства на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку. 

Розрізняють 3 типи ММ комплексу: 

–  стандартизований (усі його елементи однаково прийнятні до всіх 

зарубіжних ринків або сегментів); 

–  диференційований  (індивідуалізований)  –  пристосування  всіх  його 

елементів до потреб кожного зарубіжного ринку (сегмента); 

–  комбінований  (диференціація  одних  елементів  і  стандартизація 

інших). 

Елементами міжнародного маркетингового комплексу є: товар (product) – 

номенклатура/асортимент, якість, дизайн, характеристики, торговельна марка, 

пакування, обслуговування, гарантії, система повернення; ціна (price) – 
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прейскурант, знижки, накидки, періодичність платежів, умови кредиту; 

просування (promotion) – реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг 

(персональні продажі), паблік рілейшнз (РR), служба збуту; місце  (place) – 

канали розподілення, охоплення ринків, асортимент, розміщення, управління 

запасами, транспортування. 

Сукупність цих маркетингових елементів і їх адаптація до вимог певного 

сегменту отримала назву «концепція маркетинг мікс». Залежно від ступеня 

пристосування міжнародного маркетингового комплексу до особливостей 

різних зарубіжних ринків (сегментів світового ринку) у маркетинговій практиці 

виділяється три типи маркетингового комплексу: індивідуалізований 

(диференційований), стандартизований і  комбінований. 

У міжнародному маркетингу виділяють такі типи товарів: експортний, 

піонерний, ринкової новизни.    

Міжнародну товарну стратегію слід розглядати як сукупність 

маркетингових дій відносно товарної компоненти маркетингового комплексу, 

зумовлених особливостями зарубіжного ринку та етапом розвитку фірми. 

Міжнародна товарна політика  –  визначення залежно від кон’юнктури 

зовнішнього  ринку  дій  конкурентів,  експортних  можливостей  компанії, 

характеристик  товару  і  товарної  стратегії,  здатних  забезпечити  планований 

обсяг прибутку та розв’язання інших стратегічних і оперативних завдань.  

Існує три види товарної політики: концентрична, горизонтальна, 

конгломератна. 

Товар – це:  

1)  продукт  праці,  що  задовольняє  потребу  і  призначений  для  обміну  

за допомогою купівлі-продажу;  

2)  усе,  що  може  задовольнити  потребу  і  пропонується  ринку  з  метою 

залучення уваги, придбання, використання і споживання. 

Розрізняють три рівні товару в міжнародному маркетингу: 

І. Товар за задумом (основна вигода від товару або послуга). 
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ІІ.  Товар  у  реальному  виконанні  (якість,  упаковка,  дизайн,  

властивості, торговельна марка) 

ІІІ.  Товар  з  підкріпленням  (постачання,  сервісна  політика,  гарантії, 

кредитування). 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Автомобілі марки «SKODA» – дуже вдалий приклад «реанімації» 

автомобільного виробництва в країнах Східної та Центральної Європи. Чеський 

автозавод, що випускав автомобілі, які за дизайном та якістю порівнювалися з 

радянськими, зараз є найуспішнішим проектом Чехії. Завдяки новому власнику 

– Німецькому концерну Volkswagen AG – завод поступово реконструювали, на 

базі автомобілів концерну було створено сучасний модельний авторяд під 

існуючою товарною маркою. Незважаючи на спад обсяг автопродажів по всій 

Європі, кількість і частка машин з Mapкoю «SKODA» з р. в рік зростає. 

Причому більшу частину виготовлених машин чехи продають у Західну 

Європу, де завдяки високій якості та сприятливій ціні автомобілі знаходять 

дуже непоганий збут: 2001 р. європейці придбали 63 тис. машин популярної 

марки. Обсяг продажів автомобілів «SKODA»,що збільшується в Україні, 

свідчить про популярність іномарки серед вітчизняних споживачів (2001 р. 

українці придбали 3881 автомобіль «SKODA») і про налагодження цікавої 

схеми каналів збуту. Імпортом «SKODA» у нашій країні займалися водночас 

чотири великих дистриб’ютори, які напряму постачали машини від чеського 

виробника. Така система продажу була досить нестандартною для українського 

авторинку: завичай імпортом європейських автомобілів на українському ринку 

займається один великий імпортер, який розповсюджує машини регіональним 

дилерам. Згодом серед продавців «SKODA» виділився лідер – компанія 

«Автотрейдинг», яка два роки тому займала близько 15 % українського ринку 

ВАЗів і була дилером «SKODA» і «FIAT». На другому році співпраці із чеським 

автозаводом компанія заволоділа половиною ринку «SKODA» в Україні. 

Чеських виробників задовольняла система продажів автомобілів «SKODA» в 

Україні: обсяги продажів зростали, дилерська струкрура збільшувалася та ціни 
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на машини у своєму класі залишалися конкурентними. Не задовольняло лише 

одне – відсутність єдиної іміджевої політики марки, що є типовим для 

мультидилерської системи продажів. 

2000 р. обсяг продажів «SKODA» становив понад 2000 машин. Саме тоді 

компанія «Автотрейдинг» уперше почала планувати виробництво   чеських 

автомобілів в Україні. Рентабельність складання в невеликій кількості 

забезпечував закон, згідно з яким підприємства, що складають автомобілі в 

кількості не більше 1000 од. на рік, звільняються від виплати акцизного збору. 

А якщо організувати складання у вільній економічній зоні (ВЕЗ), то завод 

отримує пільги щодо ввезення виробничого обладнання. Саме тому 

«Автотрейдинг» за півр. разом із вітчизняними інвесторами збудували завод 

«Єврокар» неподалік західного кордону, біля Ужгорода. 

Підприємство коштувало 15 млн.дол. 2001 р. підприємство було готовим 

випустити першу партію машин, які за якістю відповідали європейському 

стандарту – завод був оснащений діагностичним обладнанням, яке 

використовується на інших заводах концерну Volkswagen AG і слідкує за 

рівнем якості складання українських автомобілів. У березні 2002 р. підпиємство 

мало всі документи української та чеської сторін, необхідні для виробництва, і 

почало промислове складання автомобілів марки «SKODA–OCTAVIA». Згодом 

на «Єврокарі» розпочали складання не менш популярної моделі «SKODA–

FABIA». Чеські менеджери з продажу, які відповідають за Україну, планують 

замінити імпорт найпопулярніших автомобілів складеними в нашій країні, 

лише дуже складні у виробництві (повноприводну, спортивну версію 

OCTAVIA та SUPERB) завозити із Чехії. А оскільки такі версії українські 

споживачі замовляють нечасто, то їх імпорт доручений теж «Єврокару». Отже, 

з появою «Єврокара», який було створено компанією «Євротрейдинг», 

поставки «SKODA» в Україну стали централізованими, що і було на меті у 

величезного українського дилера чеської марки в нашу країну. Інші імпортери 

«SKODA» стают дилерами «Єврокара». 

Сьогодні компанія «Автотрейдинг» має можливість продати 
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українському покупцю вибір із понад 200 автомобілів на складі у Києві, а також 

можливість доукомплектації автомобіля залежно від особистих побажань. На 

всі автомобілі, що реалізовані через торговельну структуру компаній, надається 

гарантія. «Автотрейдинг» надає послуги з гарантійного та сервісного 

обслуговування автомобілів. До того ж, покупцям надається спектр додаткових 

послуг – кредит, лізинг, страхування, тест-драйв, реєстрація в МРЕО, 

установлення додаткового обладнання і тюнинг. Компанія «Автотрейдинг» 

займається реалізацією автомобілів як у Київському регіоні, так і по всій 

Україні (Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Вінниця, Харків, 

Кіровоград). За підсумками 2002 р., у номінації «Результат р.» підприємство 

«Автотрейдинг» визнано найуспішнішим дилером виробника автомобілів 

«Skoda» ЗAT «Єврокар». 

Завдання 

1. Охарактеризуйте задачу, що була поставлена перед робітниками 

чеської компанії «SKODA». 

2. Який шлях упровадження на новий ринок з новим товаром вибрала 

компанія «SKODA» і чому? 

3. Поясніть мету виходу компанії на зарубіжні ринки та товарну політику 

підприємства. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте типи міжнародного маркетингового комплексу. 

Наведіть приклади. 

2. Дайте визначення експортного, піонерного товару та товару ринкової 

новизни. 

3. Дайте визначення міжнародної товарної стратегії. Назвіть типи товарних 

стратегій. 

4. Охарактеризуйте випадки (типи) адаптації товару для зарубіжного 

ринку. Наведіть приклади. 

Література: [2, с. 83; 4, с. 360; 8, с. 47, 56; 11, с. 72; 13, с. 63; 16, с. 74, 84, 

96; 17, с. 100, 110]. 
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Практичне заняття № 9 

Тема. Міжнародна цінова політика 

Мета: вивчити ціноутворення на міжнародному ринку, послідовність і 

правила розробки міжнародної цінової політики фірми. 

Короткі теоретичні відомості 

Ціна  –  це  грошове  вираження  вартості  товару,  чи  кількість  грошових 

одиниць визначеної валютної системи, що має заплатити покупець продавцю за 

товар. 

Політика  цін  є  традиційно  одним  з  основних  елементів  міжнародного 

маркетингу з кількох причин. По-перше, ціна – один із основних інструментів у 

конкурентній  боротьбі.  По-друге,  за  низького  рівня  доходів  населення 

відповідна ціна дає змогу виробникам продати, а покупцям придбати товари чи 

послуги. По-третє, ціна  –  це чітко і просто вимірювана змінна, яка традиційно 

використовується  в  економічних  розрахунках  фірми.  По-четверте,  у  

ринковій економіці ціна є надійним зрівнювачем попиту і пропозиції товарів чи 

послуг. 

Види світових цін можна класифікувати за багатьма критеріями: за станом 

ринку (ціна продавця), напрямом товарного потоку (експортні та імпортні 

ціни), умовами розрахунків (комерційні, клірингових розрахунків, 

трансфертні), повнотою врахування витрат (нетто, валові, кінцевого 

споживання), характером реалізації (оптові,  роздрібні), ступенем фіксації 

(тверді, рухомі, плинні, з наступною фіксацією), рівнем інформаційної 

відкритості (відкриті (друковані), закриті (розрахункові). 

На процес прийняття цінових рішень у міжнародному маркетингу впливає 

велика кількість чинників, які можна поділити на такі групи: внутрішні, що 

характеризують фінансову та маркетингову ситуацію на фірмі (стратегічні цілі, 

сегментування та позиціонування, структура витрат тощо); товарні, сформовані 

дією специфічних елементів відносно тільки цього товару (стратегія життєвого 

циклу товару, наявність товарів-суститутів, характеристики товару, місце в 

товарній номенклатурі, витрати на транспортування тощо); ринкові, які 



42 
 

характеризують можливості та загрози зарубіжного товарного ринку (витрати 

на розробку ринку, особливості споживачів, урядові дії, торговельні бар’єри 

тощо) та середовищні, що визначають довгострокові рішення щодо цін 

(макроекономічний стан, міжринкові товарні потоки, рівень конкуренції, курс 

обміну валюти тощо). 

У міжнародному  ціноутворенні є певна послідовність маркетингових дій. 

Для формування загальної політики  ціноутворення необхідно визначити 

цільовий ринок (сегмент світового ринку), проаналізувати сприйняття товару, а 

також відповідність інших елементів маркетингового комплексу-товару, 

просування, каналів розподілення. Після формування загальної політики 

ціноутворення визначаються цілі ціноутворення, досліджується коло обмежень 

і вибирається метод розрахунку ціни. Це дає можливість визначити цінову 

стратегію, після чого  відбувається встановлення ціни та реалізація цінової 

стратегії. 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Свій початок історія компанії Benetton бере 1955 р. в повоєнній Італії, де 

типова італійська сім’я змушена була заробляти на хліб усіма можливими 

засобами. Бенеттони мешкали у невеличкому місті Тревізо. Найстарший брат 

Лючіано (1935 р. народження) у 15 років змушений був покинути школу та 

заробляти на життя спочатку розносячи газети, потім працюючи продавцем у 

магазині чоловічого одягу. У нього було два молодших брати Джильберто й 

Карло, яким 1955 р. виповнилось 14 і 12 років, та 18-річна сестра Джуліана, яка 

теж працювала у тревізькому магазині. Окрім звичайної роботи по 

господарству, Джуліана у вільний час плела із шерсті яскраві, різнокольорові, 

оригінальні светри, які дуже вирізнялися з-поміж сумного чорно-сірого одягу, 

яким торгували в магазинах. 

Саме тоді Лючіано вмовив сестру спробувати працювати лише на себе. 

Продавши акордеон і велосипед, вони купили машину для плетіння, і робота 

пішла швидше. Скоро сім’я вже мала 18 светрів, які Лючіано вигідно продав у 

місцеві магазини. 
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З цього і розпочався сімейний бізнес. Обсяги продажу швидко 

збільшувалися, через декілька років сім’я змогла відкрити невелику фабрику та 

взяти на роботу декількох робітниць, а Лючіано відвідав Великобританію, де 

вивчав технологію, організацію праці, принципи збуту – тобто те, що потрібно 

підприємцю. 

З цієї подорожі Бенеттон привіз декілька вдалих ідей, завдяки яким його 

сімейне підприємство стало великою корпорацією. Завдяки певним змінам 

сімейна продукція пза якості вищої за середню продавалася за відносно 

низьким цінами – цієї політики компанія притримується і сьогодні. Урешті–

решт, усім добре відомий такий бенеттонівський винахід, як фарбування 

готового виробу замість фарбування ниток. 

Проте найреволюційніші інновації Лючіано стосувалися збуту. Так, 

власники магазину отримували 10 % знижку під час  купівлі продукції, якщо 

розплачувалися одразу ж готівкою за надходження продукції. 

1963 р. ще одна ідея Лючіано була реалізована, коли відкрився перший 

власний магазин Бенеттонів у Тревізо, а потім ще декілька в інших містах, де 

продавалася виключно продукція сімейного підприємства. 1965 р. сім’я 

відкриває першу фабрику в селищі Понзано, що недалеко від Тревізо. 

1966 р. до сімейного підприємства приєднався французький дизайнер 

Лісон Бонфілс, під керівництвом якого створювалися нові моделі. 

Кількість магазинів поступово збільшувалася, 1969 р. Лючіано відкрив 

магазин у Парижі. Проте надії не зовсім виправдалися, і Бенеттони 

зосередилися на італійському ринку, де вже на початку 1978 р. було близько 

200 магазинів. Один із секретів успіху компанії – безліч торговельних марок. 

Продукція випускалась під марками Sisley, Tomato, 0–12, Merceria та іншими. 

Це дозволяло захоплювати різні сегменти ринку одягу та водночас страхувало 

від серйозних втрат. 

На початку 80–х років компанія почала шир. кампанію експансії до 

Західної Європи. Фірмові магазини відкривались у багатьох країнах, одяг від 

Бенеттон носили принцеса Діана та принцеса Кароліна з князівства Монако, що 
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принесло фірмі всесвітню славу. На кінець 1983 р. кількість фірмових магазинів 

у Західній Європі перевищувала дві з половиною тисячі, а обсяг продажу 

становив близько 351 млн. дол. 

За Європою прийшла черга й інших країн. На кінець 1983 р. торговельні 

точки Бенеттона з’явилися в 31 японському універмазі та 27 пасажах США. 

1986 р. компанія була реорганізована в акціонерне товариство, а потім стала 

першою у світі децентралізованою компанією, яка почала працювати за 

принципом аутсорсінгу (передача другорядних функцій стороннім 

підрядникам). 

Бенеттони залишили три фабрики із семи (за основними напрямами 

виробництва), інші продали підрядникам. Власних магазинів у компанії було не 

більше 20 по всьому світу, майже вся продукція продавалася через незалежних 

торговців, проте франчайзингові угоди ніколи не підписувалися. Продавці не 

виплачують ні роялті за використання торговельної марки, ні відсотки від 

прибутків. Проте вони мають дотримуватися певних обов’язкових вимог. 

По-перше, це – ексклюзивність. У магазинах Benetton має продаватися 

одяг лише цієї фірми. По-друге, усі магазини мають дотримуватися фірмової 

концепції мерчандайзингу, яка передбачає вкрай аскетичний дизайн магазину 

та викладку яскравих і кольорових предметів одягу на відкритих полицях. По-

третє, оформлення магазину підлягає жорстким правилам. І нарешті, особливі 

вимоги висувають до продавців. 

Окрім того, у збутовій мережі Benetton проводиться жорстка 

централізована політика щодо асортименту, ціноутворення та реклами. 

Рекламні матеріали в магазинах Benetton завжди однакові, незалежно від того, у 

якій країні розміщена торговельна точка. Роздрібні торговці мають право 

розміщувати рекламу в місцевих ЗМІ (переважно в газетах), проте вся вона має 

бути попередньо схвалена центральним правлінням. Ціни на всю продукцію 

також визначаються централізовано і при відправленні вже вказуються на 

ярличках у місцевій валюті. Ця система дозволяє компанії здійснювати 
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керівництво всією своєю міжнародною виробничо-збутовою системою як 

єдиним підприємством. 

Сьогодні компанія представлена більш ніж у 120 країнах світу, має 

близько 5 тисяч магазинів, її дохід складає близько 2 млрд (з них – понад 200 

млн прибутку). Крім основних видів діяльності Benetton випускає взуття під 

торговельною маркою Tip–Top, парфуми Color та Tribu. У 90–х роках фірма 

почала випускати спортивний одяг та знаряддя під торговельними марками 

«Принц» (тенісні ракетки), «Нордіка» (лижне взуття), «Роллерблейд» (роликові 

ковзани), а також «Касл», «Байкс», «Асоло», «Ектелон», які концентруються на 

велосипедах, сноубордингу, фітнесі і т. д. 

Бенеттонам належить мережа швидкого харчування Autogrill (дев’ять країн 

Європи) та фінансова компанія, яка займається інвестиціями в малі та середні 

компанії країн Західної Європи. 

Компанія виступала спонсором регбійного клубу в рідному місті, 

баскетбольної та волейбольної команд, які потім отримали її назву. У 1994 та 

1995 роках пілот «Бенеттона» Міхаель Шумахер став чемпіоном світу, а       

1995 р. команда завоювала ще й кубок конструкторів. 

Проте, на думку багатьох, однією з найцікавіших сторін компанії є її 

реклама. На ранніх етапах своєї діяльності Benetton користувалася рекламними 

послугами місцевих агенств, проте 1972 р. Лючіано Бенеттон вирішив передати 

всі функції до рук однієї компанії – паризького агенства Eldorado. Десять років 

потому з Benetton почав співпрацювати талановитий фотограф Олів’єро 

Тоскані. Так було покладено початок одному із найефективніших 

співробітництв в історії світової реклами. 

Спочатку рекламні матеріали компанії мали традиційний характер: моделі 

демонстрували зразки продукції компанії. Проте 1982 р. було запропоновано 

пов’язати торговельну марку Benetton з поняттям кольору, підкреслити 

розмаїття фарб продукції, поставити на перший план різноманітність та 

екстравагантність. Символізувати всі ці речі повинні були люди різних народів 

з різним кольором шкіри. 
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Рекламна компанія 1984 р. стартувала під слоганом «All the word’s colors». 

На зроблених Тоскані макетах, призначених для постерів і друкованої реклами, 

були фотографії шістьох дітей та шістьох дорослих у барвистих національних 

костюмах. Наступного р. окремі фото змінили образи пар: дві дівчинки, що 

ділять один светр на двох; дві жінки та імпозантні светри п’яти різних відтінків. 

Завдяки одному з урядовців ЮНЕСКО, який, побачивши продукцію компанії, 

вигукнув : «This is the United Colors here!», у Benetton з’явився слоган «United 

colors». Нова рекламна кампанія 1986 р. стартувала вже під новим девізом. 

Проте реклама Benetton усе менш і менш нагадувала рекламу. Зображення 

сорочок та светрів взагалі зникли з постерів, а замість них почали з’являться 

інтернаціональні пари, які тримали глобус (єврей та німець, іранець та іракець); 

тварини (вовк та ягня, кіт і собака), руки людей з різним кольором шкіри. 

З 1989 р. постери Benetton являли собою фотографії, які зняв Олів’єро 

Тоскані. Про компанію нагадував лише її логотип у низу кадра. Чорне та біле 

поєднувалося у неймовірних варіаціях: гра на піаніно в чотири руки (великі   

чорні руки допомагають маленьким білим), два малюки (чорний і білий) на 

горщиках один проти одного, хлібопекар і шахтар. 

З 1991 р. сюжети Тоскані стають провокаційними, епатажними, соціально 

та політично некоректними. Різнокольорове опале листя на поверхні брудної 

нафтової плями говорило про забруднення навколишнього середовища, ряди 

хрестів на американському військовому кладовищі нагадували про смерть. 

Неоднозначну реакцію викликали постери із зображенням священика, що 

цілується з монашкою, та новонародженої дитини в крові з не перерізаною 

пуповиною. Останні навіть були заборонені в окремих країнах, розміщення 

деяких було не рекомендовано на білбордах. 

1992 р. на одній з фотографій з’явився помираючий від СНІДу зі своїми 

родичами, на іншій – солдат якоїсь африканської повстанської армії з 

автоматом Калашнікова та людською кісткою в руках. На постерах з’являлися 

все більш провокуючі сюжети, викликаючи невдоволення мас. 



47 
 

Олів’єро Тоскані на звинувачення у свій бік відповідав: «Реклама має 

значити набагато більше, ніж просто продаж товарів. Це верх цинізму – 

сприймати людей виключно як споживачів, продавати їм удавані мрії, 

запевняти їх, що вони стануть красивішими, якщо вони куплять той чи інший 

продукт». Здається, сам Тоскані сприймав свої сюжети виключно як мистецтво. 

Що ж стосується Лючіано Бенеттона, то для нього, мабуть, усе вирішували 

цифри. За 18 років співпраці з Тоскані обсяг продажу компанії збільшився у 20 

разів. Досягнута ціль виправдовувала засоби. 

2000 р. компанія «Benetton» випустила постери із зображенням                         

26 смертників із в’язниць США. Надпис на них виголошував «We, on Death 

Row». На думку Тоскані, вони виражали протест проти смертної кари. Після 

цього вибухнув скандал, причиною якого – за версією захисників прав 

постраждалих – було те, що компанія Benetton проголосила героями вбивць, 

забуваючи про їхні жертви. Безліч судових процесів і публічних протестів 

призвели до офіційного вибачення перед родичами загиблих від рук злочинців, 

зображених на постерах, та певних виплат до фонду захисту жертв злочинів. 

Рекламну кампанію, що коштувала 20 млн. дол. довелося згорнути, проте більш 

серйозною втратою для Benetton стало розірвання зв’язків з однією з 

найбільших торговельних компаній США Sears, Roebuck & Co., яка після появи 

постерів з обличчями злочинців відмовилася продавати одяг від Benetton. Після 

цих подій Тоскані перейшов працювати до нью–йоркського журналу, а 

компанія повернулася до більш «спокійної» реклами. 

Сьогодні Benetton продовжує збільшувати свої прибутки та обсяги 

продажу, на рекламних постерах компанії – обличчя людей різних народів; 

щодо соціальної направленості – Benetton підтримує добровольців ООН. Проте 

колишнього благородного божевілля, що було у Тоскані, у роботах не         

простежується. 

Завдання 

1. Які методи міжнародної маркетингової комунікації використовує 

компанія Benetton? 
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2. Як ви вважаєте, чи можна назвати рекламу компанії справді «рекламою» 

(відповідно до маркетингового визначення)? 

3. Чи була рекламна компанія Benetton ефективною, завдяки чому? 

4. Як би ви вирішили ситуацію, яка склалася після виходу останніх 

рекламних сюжетів Олівє’ро Тоскані? 

5. Дайте пораду компанії щодо подальшої рекламної діяльності. 

Контрольні питання 

1. Назвіть види світових цін. 

2. У чому полягає сутність розробки цінової стратегії? 

3. Охарактеризуйте місце каналів розподілу в системі міжнародного 

комплексу маркетингу. 

4. Хто може бути учасником міжнародного каналу розподілу? 

5. Які чинники зумовлюють вибір учасників каналів розподілу? 

Література: [4, с. 360; 16, с. 101; 17, с. 118]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Міжнародні канали розподілу 

Мета: охарактеризувати завдання міжнародної системи розподілу 

товарів/послуг, можливих учасників і типових конфігурацій міжнародних 

каналів розподілу, а також чинників вибору каналу збуту та конкретних 

зарубіжних посередників. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародні канали розподілу продукції, як шляхи руху національних 

продуктів/послуг від виробників до зарубіжних споживачів через посередників 

або безпосередньо впливають на ефективність міжнародної маркетингової 

діяльності. Полярними цілями міжнародної системи розподілу товарів/послуг є 

мінімілізація збутових витрат або максимізація обсягу продажу (збільшення 

ринкової частки).  

Учасниками міжнародних каналів розподілу можуть бути національний 

виробник або продавець, національний оптовик, експортер, імпортер, 
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зарубіжний агент або оптовик, зарубіжний роздрібний торговець, зарубіжний 

споживач. При цьому вони поділяються на власні органи збуту та 

спеціалізовані збутові організації, а також за критерієм місцезнаходження – 

органи збуту в країні походження, органи збуту в цільовій країні. 

До найбільш поширених критеріїв вибору каналів збуту, які 

використовуються під час обгрунтування стратегії розподілення, належать:  

витрати (оплата поточної діяльності власного органу збуту або посередників); 

контроль фірми за реалізацією політики розподілу; охоплення ринку 

(можливість доведення продукції до певної кількості споживачів). У 

міжнародній практиці сукупність цих критеріїв отримала назву концепції «3С» 

збуту: cost – витрати,  control – контроль, coverage – охоплення. Більш 

грунтовний підхід до вибору каналу збуту отримав назву «6С». У цьому разі до 

елементів «3С» додаються: capital – необхідні інвестиції для створення 

(побудови) каналу; character – характер каналу, його відповідність вимогам 

товару, фірми–продавця та ринку; continuity – стабільність, орієнтація 

посередника на довгострокові відносини. 

У процесі розробки політики розподілу вирішуються такі питання: 

здійснювати прямі продажі чи використовувати посередників (прямий або 

непрямий експорт); якою маєбути довжина каналу, тобто кількість 

посередників різного роду; якою має бути інтенсивність розподілу, тобто 

ступінь охоплення товарного  асортименту, що забезпечує система (інтенсивна, 

селективна, ексклюзивна); на підставі яких критеріїв відібрати конкретних 

посередників, що будуть включені в канал розподілу. 

Переважна більшість експортерів на світовому ринку використовує 

непрямі канали розподілу продукції, під час  створенння яких слід ураховувати 

наступні правила: вибирати посередників, не дозволяючи їм вибирати вас; 

шукати посередників, здатних розвивати ринок, а не тих хто має на сьогодні 

декілька налагоджених контактів зі споживачами; ставитися до місцевих (тобто 

зарубіжних) дистриб’юторів як до довгострокових партнерів, а не  як до 

інструменту проникнення на їх ринок; підтримувати вихід на ринок фінансами, 
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кваліфікованими персоналом та обгрунтованими маркетинговими ідеями; 

встановлювати від самого початку контроль за реалізацію власної 

маркетингової стратегії (сегментування, позиціонування, товарна та цінова 

політики, бюджетування тощо); якомога скоріше встановлювати зв’язки між 

національними дистриб’юторами всередині цільового зарубіжного ринку; 

переконатися, що посередник може забезпечувати вас адекватною 

маркетинговою та фінансовою інформацією. 

Ситуаційні завдання до теми 

1. Використовуючи ситуаційне завдання до теми практичного заняття № 8, 

нарисуйте схему каналів розподілу, яка була застосована компанією в 

розглянутому прикладі. 

Контрольні питання 

1. Назвіть послідовність питань, що вирішуються у ході розробки збутової 

політики компанії під час виходу на зовнішній ринок. 

2. Охарактеризуйте  основні  види  збутової  системи компанії під час 

міжнародної діяльності. 

3. Які методи і канали збуту існують і в чому їх відмітні особливості? 

4. У  чому  особливості  формування  системи  руху  товару  на  світовому 

ринку? 

5. Назвіть  особливості збуту  товарів  і  послуг  на зовнішньому ринку. 

Література: [5, с. 103; 6, с. 112; 7, с. 201; 13, с. 190; 16, с. 79; 17, с. 94]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема 1 Міжнародні маркетингові комунікації 

Мета: розуміння особливостей і значення процесу комунікацій у 

маркетинговій діяльності, методів міжнародної маркетингової комунікації, 

переваг і недоліків цих методів, а також каналів розповсюдження 

маркетингової інформації на зарубіжних ринках. 

Короткі теоретичні відомості 
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Одним з основних елементів міжнародного маркетингового комплексу є 

система просування: реклама, стимулювання збуту, персональний продаж і 

зв’язки з громадськістю. На відміну від системи просування, маркетингові 

комунікації зазвичай забезпечують ефективне просування не одного продукту 

чи послуги, а всієї номенклатури товарів. 

У міжнародному комунікаційному процесі можна виділити структурні 

елементи: джерело інформації, кодування, канали передачі, декодування, 

отримувач інформації, зворотний зв’язок, перешкоди. 

Залежно від характеристики каналів передачі (носіїв інформації) методи 

міжнародної маркетингової комунікації поділяються на безпосередні (особисті) 

та опосередковані (технічні). До безпосередніх належать виставки/ярмарки, 

презентації, переговори, відрядження тощо, а до опосередкованих – реклама, 

стимулювання продажів, дизайн товару тощо.  

Виставки та ярмарки – це багатофункціональний метод комунікації. Вони 

виконують такі основні функції: представляють наочно ринок у 

концентрованому вигляді як модель вибраних ринків; забезпечують і 

збільшують можливості огляду ринку; роблять доступними нові ринки 

збуту/постачання; дають змогу прямого зіставлення власної продукції з 

товарами конкурентів; сприяють інтенсивному обміну інформацією та 

встановленню особистих контактів з партнерами, клієнтами, покупцями, 

споживачами; стимулюють активізацію творчого потенціалу персоналу фірми-

експонента. 

Процес міжнародних ділових переговорів може бути розподілений на п’ять 

стадій: підготовка до переговорів, початок обговорення, обговорення,        

підписання угоди, дії після переговорів. 

До особистих методів маркетингової комунікації належать також персо-

нальний продаж, а до опосередкованих – реклама, стимулювання продажу, 

зв’язки з громадськістю (public relations), мерчандайзинг (merchandising) або 

реклама в місцях продажу, телемаркетинг, дизайн товару тощо. 
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Заходи зі стимулювання збуту спрямовані на споживача, який уже на 

власному досвіді ознайомився з якістю та характеристиками певного товару. 

Тому основним завданням стимулювання збуту є спонукання споживача до 

подальших купівель  товару, закупівель більшими партіями, регулярних 

комерційних зв’язків з фірмою-продавцем.  

Заходи зі стимулювання збуту, як правило, поділяють на три групи: 

спрямовані на споживачів (покупців), спрямовані на посередників, спрямовані 

на роздрібних торговців (продавців). 

До каналів розповсюдження рекламної інформації належать телебачення, 

радіо, газети, журнали, рекламні щити (bill boards), пряма адресна розсилка 

рекламних матеріалів поштою (direct mail), телемаркетинг тощо. Ці засоби ще 

називають носіями реклами. 

Під час вибору конкретного носія рекламного звернення слід ураховувати 

сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, а також об’єктивні переваги та 

недоліки кожного з каналів розповсюдження інформації. 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Після вибору засобів розповсюдження рекламної інформації треба 

вибрати конкретні рекламні носії. Найважливішим показником є порівняльна 

вартість звернення у цьому рекламоносії. У табл. 1 наведено деякі 

характеристики трьох газет, що їх може вибрати підприємство у ході рекламної 

кампанії. 

Таблиця 1– Вихідні дані 

Видання Тариф за одну полосу ф. А4, грн. Тираж Коефіцієнт обігу* 

Газета А 3200 65000 3,3 

Газета Б 3700 70000 2,7 

Газета В 1600 28000 2,1 

 

* Коефіцієнт обігу вказує на середню кількість читачів, через руки яких проходить 
примірник цього носія. 
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Завдання 

Порівняйте газети за показниками: 

1) за ставкою тарифу на 1000 примірників газети; 

2) за вартістю 1000 контактів з аудиторією. 

За яких показників і чому доцільно вибрати газету? 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення процесу міжнародних маркетингових комунікацій. 

2. Нарисуйте схему процесу міжнародної маркетингової комунікації та 

охарактеризуйте його основні елементи. 

3. Які типи перешкод виникають під час міжнародної комунікації? 

Наведіть      приклади. 

4. Назвіть і охарактеризуйте безпосередні методи міжнародної 

маркетингової комунікації. 

5. Назвіть і охарактеризуйте опосередковані методи міжнародних 

маркетингових комунікацій. 

6. Дайте порівняльну характеристику каналів розповсюдження інформації 

в міжнародному маркетингу. 

Література: [4, с. 360; 16, с. 101; 17, с. 118]. 

 

Тема 2 Міжнародна конкурентоспроможність компаній 

Мета: формування знань про міжнародну конкурентоспроможність 

компаній.  

Короткі теоретичні відомості 

У ході  розробки  стратегії  підвищення  конкурентоспроможності  

компаній  на міжнародному ринку важливі три моменти: 

1) вибір  напрямку,  чітке  визначення  напрямку  руху – обов’язковий 

атрибут стратегічної орієнтації компаній; 

2) збір  інформації,  що  дозволяє  враховувати  зміни,  що  відбуваються  у 

зовнішньому середовищі, особливості ринків, дії конкурентів; 
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3) гнучкість,  тобто  здатність  реагувати  на  зовнішні  зміни, 

використовувати  сприятливі  можливості,  що  з’являються,  заздалегідь 

запобігти погрозі зривів. 

Основна  мета  стратегічних  розробок – зменшення  невизначеності, 

непередбачуваності  майбутнього  і  більш  того,  формування  деяких  його 

елементів.  Засобом  захисту  від  непередбачуваності  ринку  є  маркетинг – 

ринкова  орієнтація  стратегії  компанії.  Від  того,  у  якому  ступені  компанія 

здатна  сполучити  ринкову  орієнтацію  своєї  діяльності,  з  постійною  увагою 

до новітніх досягнень НТП залежить успіх її стратегії. 

Матеріальним  носієм  конкурентних  якостей  компанії  є  продукція,  що 

випускається нею. Комерційні характеристики товарів, а також ступінь їхньої 

переваги  над  аналогічними  характеристиками  товарів  конкурентів  стають 

центральним моментом, що визначає здатність компанії конкурувати. 

Визначення  конкурентоспроможності  компанії  включає  оцінювання  і 

порівняння основних чиннків: 

– стан конкурентного середовища; 

– інноваційного і виробничого потенціалу компанії; 

– комерційних характеристик товарів; 

– ефективності товаровиробничих шляхів; 

– фінансової  стабільності  аналізованого  компанії  і  компаній 

конкурентів. 

У разі  нецінової  конкуренції  необхідно  оцінювати  умови  експлуатації: 

умови  постачання,  монтажу,  гарантійних  зобов’язань,  умови 

післягарантійного обслуговування. 

Кінцевим  показником  конкурентоспроможності  товару  можуть бути:  

обсяг  фактичних  продажів  і  його  порівняння  з  обсягом  продажів 

конкуруючих товарів. 

Оцінка  конкурентних  можливостей  компанії – заключний етап 

маркетингового дослідження, покликаний  визначити  потенційні можливості 

компанії і  заходу,  які  вона   має  зробити  для  забезпечення  кращих 
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конкурентних позицій на конкретному ринку. Таке оцінювання має містити: 

потребу в капітальних вкладеннях фактичних і на перспективу, асортимент 

конкурентної продукції, його об’єми і вартість; набір ринків або його сегментів 

для кожного продукту, перелік  заходів  і  прийомів,  якими компанія може  

забезпечити переваги на ринку, створення сприятливого уявлення про 

компанію у споживачів. 

Результати  оцінювання  конкурентних  можливостей компанії є основою 

під час  формування  комплексу  маркетингу  і  ухваленні  стратегічних рішень. 

Ситуаційні вправи до теми 

1. Виробництво «мобільних» годинників (кишенькових, наручних) було 

започатковано в Женеві ще в XVI–XVII ст., а до середини XIX ст. Швейцарія 

стала світовим центром виробництва найсучасніших модних годинників. Проте 

епоха масового виробництва і поява точних електронних годинників завдали 

серйозної шкоди традиціям швейцарського годинникового бізнесу. З двох 

останніх на сьогодні сімейних компаній: Rolex та Patek Philippe (інші фірми 

знаходяться у власності міжнародних груп), лише остання виробляє всі деталі 

та комплектуючі до своїх годинників у Швейцарії. 

Історія фірми Patek Philippe бере свій початок 1839 р., коли два польських 

іммігранти Норберт Прадзич (змінив прізвище на «де Патек») та Франтішек 

Чапек заснували фірму Patek, Czapek & Co, яка являла собою невелику 

майстерню, де шість майстрів уручну збирали 200 годинників за рік. Згодом у 

засновників виникла суперечка. Патек, який був графом, а також 

мистецтвознавцем і  художником, виявив бажання виготовляти найдосконаліші 

годинники та продавати їх через ювелірні лавки. Але Чапек, який не був 

впевненим у своїх здібностях (він був головним майстром фірми), наполягав на 

дешевшій продукції для більш широкого кола споживачів. 

Уже 1845 р. Чапека замінили новим майстром: Жаном Адрієном Філішюм, 

фірму перейменували на Patek & Со, і Норберт Патек почав втілювати в життя 

свої ідеї. Фірма стала виробляти елітні годинники, збут яких уперше в 

Швейцарії був відірваним від виробника (раніше всі годинники складали на 
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замовлення). 1851 р. фірму перейменували на Patek Philippe. 

Імплементація найсвіжіших винаходів: секундна стрілка, календарний 

механізм, «ковзна» пружина (сучасне автопідзаведення), виготовлення (1867 p.) 

найменшого на той час годинника, першого наручного годинника, першого 

наручного жіночого годинника, механізму, який ураховує високосні роки, 

першого годинника для шульги, годинника без стрілок і т. д. приносили Patek 

Philippe національні й міжнародні нагороди (за 50–60–ті рр.. XIX ст. –                     

500 нагород) і ставлення споживачів як до виробника найточніших годинників. 

Майстернісгь Адрієна Філіппа доповнювалась комерційним талантом Патека, 

який укладав угоди про збут із всесвітньовідомими ювелірними фірмами, 

наприклад Tiffany, просував власні годинники на різні виставки, що наближало 

їх до елітарних споживачів. Годинники Patek Philippe замовляли угорська 

графиня Коцевич, королева Вікторія та її чоловік принц Альберт. Тільки в 

XIX ст. такі годинники були у 30 європейських коронованих осіб і трьох 

Римських Пап. Пізніше годинники купували П. І. Чайковський, подружжя 

Кюрі, Альберт Ейнштейн, Джон П. Морган, Уолт Дісней, Вінстон Черчилль, 

Анвар Садат та інші відомі люди. Увесь світ спостерігав за винятковим 

змаганням між двома американськими бізнесменами, колекціонерами дорогих 

годинників: У. Паккардом та Генрі Грейвсом. Вони замовляли все складніші та 

досконаліші годинники. Паккард з 1916 до 1929 pp. замовив сім унікальних 

годинників, найскладніший з яких був виготовлений 1927 p. і мав більше 

20 функцій, наприклад, додатковий циферблат, що показував небо, яке видно в 

будь-який момент часу над будинком Паккарда в Огайо. Цей годинник тоді 

коштував  16 тис. дол., а 2000 р. його викупила Patek Philippe для свого музею 

за  2 млн. дол. 1927 р. Грейвс замовив ще більш складний екземпляр, і 1933 p. 

Patek Philippe виготовив годинник, який 56 років був найскладнішим у світі. 

Грейвс заплатив тоді за цей годинник  16 тис. дол., а 1996 p. його було продано 

за  1 млн. дол. Тільки 1989 р. до свого 150-річного ювілею компанія створила 

ще більш складний годинник з 33 функціями – Calibre 89. 

Усі ці досягнення слугували чудовою рекламою Patek Philippe. Постійно 
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запропоновані публіці все більш досконалі годинники (оплачувані 

замовниками) все вище підіймали імідж компанії. 

Велика депресія 1929–1933 pp. призвела до банкрутства багатьох 

традиційних покупців дорогих годинників. Реакцією на це було банкрутство 

швейцарських виробників цієї продукції. Фірма Patek Philippe теж прийшла до 

банкрутства 1932 p., і її викупили брати Штерни. Ефективними видались ті самі 

інструменти: нові власники ще більше витрачали ресурсів на технічне й 

естетичне удосконалення годинників, розширили число партнерів серед елітних 

ювелірних магазинів, які забезпечували збут (на сьогодні 500 торговельних 

точок у 67 країнах світу). Кожен годинник заносився до каталогу, де 

зазначалися: модель, технічна специфікація та імена покупців, що підносило 

імідж фірми і підкреслювало ексклюзивність товару. Компанія, водночас, 

продовжувала бути піонером галузі, вона першою застосувала фотоелементи 

(1950 p.), створила автоматичний наручний годинник (1952 p.), атомний 

годинник, який працював на радіоактивних ізотопах (1953 p.), застосувала 

електроніку, виготовила електричні годинники, розробила кварцовий механізм 

(1956 p.). 

Проте незважаючи на ці інновації, а також на те, що кварцовий механізм 

мають сьогодні 80 % жіночих і 20 % чоловічих годинників Patek Philippe, 

головним бізнесом компанії завжди були і залишаються елітні механічні 

годинники. На фоні закриття понадх 1000 швейцарських годинникових заводів 

у період з 1965 до 1985 pp., що було пов’язано з поширенням більш точних і 

дешевих кварцових годинників і з Великою депресією, фірма Patek Philippe 

успішно розвивалася, випускаючи найдорожчий продукт у галузі. Компанія 

стала піонером широкого рекламування та просування на ринок ексклюзивного 

продукту. У рекламах компанія робила наголос на високій ціні, елітності,     

100-відсотковому швейцарському походженні та на тому, що купівля її 

годинників – це не просто придбання, а довгострокова інвестиція. Слоган 

компанії говорив: «Ви не володієте Patek Philippe, а тільки зберігаєте їх для 

наступного покоління». 



58 
 

Сьогодні Patek Philippe випускає 20–25 тисяч годинників на рік, які 

повністю складають уручну в Швейцарії із швейцарських комплектуючих, 

робітниками-швейцарцями (про себе такого не може сказати жодна інша 

годинникова компанія, навіть Rolex – головний конкурент Patek Philippe). На 

виготовлення одного годинника йде від 9 місяців до 9 років. Вартість 

найдешевшої великосерійної моделі жіночих годинників Twenty–4 (почали 

складати 2002 p.) коливається від  6,25 тис. дол. до  19,9 тис. дол. 

Завдання 

1. Що є товаром компанії Patek Philippe? 

2. Чи трансформувалася продукція компанії Patek Philippe за більш ніж 

160-річну історію її існування? Коли саме, як і чому ? 

3. Товари яких компаній конкурують з продукцією Patek Philippe? 

4. Як би ви оцінили рівень глобальності товару Patek Philippe? 

5. Як ви вважаєте, чому компанія Rolls Royсе, яка має приблизно такі самі 

позиції в бізнесі, є збитковою на, відміну від Patek Philippe? 

Контрольні питання 

Питання для самоперевірки 

1. Які є міжнародні маркетингові стратегії? 

2. Які етапи планування міжнародної маркетингової діяльності? 

3. Які показники використовують для контролю міжнародної 

маркетингової діяльності? 

4. Дайте визначення таких понять: «інтернаціональна компанія», 

«багатонаціональна компанія», «глобальна компанія». 

5. За яким принципом будуються організаційні структури міжнародних 

підрозділів? 

Література: [1, с. 190; 2, с. 189; 6, с. 125; 14, с. 112]. 
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2 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Концепція міжнародного маркетингу виникла: 

а) на початку  XX ст.; 

б) після II Світової війни; 

в) у 60-х роках XX ст.; 

г) у 80-х роках XX ст. 

2. Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів виділяються 

два типи маркетигу: 

а) експортний і глобальний; 

б) місцевий і глобальний; 

в) внутрішній і міжнародний; 

г) мікромаркетинг і макромаркетинг. 

3. Концепція транснаціонального маркетингу передбачає розробку: 

а) стратегії для кожного ринку; 

б) єдиної стратегії для всіх ринків; 

в) декількох субстратегій. 

4. Можливість стандартизації міжнародного маркетингового 

комплексу визначається: 

а) цілями та ресурсними можливостями компанії; 

б) природною глобальністю товару/послуги; 

в) взаємодією глобальних чинників на користь стандартизації та локальних 

чинників на користь адаптації; 

г) усі відповіді правильні; 

д) немає правильної відповіді. 

5. Для успішної глобалізації товару/послуги найбільш важливі: 

а) наявність у товару сукупності ознак, що дозволяють зарахувати його до 

групи товарів, потенційно придатних для застосування стратегії глобального 

маркетингу; 

б) уміле застосування маркетингових заходів для формування глобального 

попиту на товар. 
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6. Основною відмінністю міжнародного маркетину від внутрішнього є: 

а) можливість вибору ринку або виходу з нього; 

б) проблема збереження частки ринку; 

в) необхідність більш ретельного дотримання принципів та методів теорії 

маркетингу. 

7. Метою як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу є:  

а) покращання результатів діяльності фірми; 

б) збільшення прибутку; 

в) задоволення потреб споживача; 

г) створення довгострокових конкурентних переваг шляхом задоволення 

потреб споживачів. 

8. За метою дослідження та впливу чинників міжнародне середовище 

поділяється на: 

а) макро- та мікросередовище; 

б) національне, регіональне, глобальне середовище; 

в) національне, багатонаціональне, регіональне, глобальне. 

9. Чинники міжнародного макросередовища є: 

а) неконтрольованими з боку фірми; 

б) переважно неконтрольованими; 

в) контрольованими. 

10. Чинники міжнародного мікросередовища є: 

а) переважно контрольованими з боку фірми; 

б) переважно неконтрольованими; 

в) повністю контрольованими; 

г) повністю неконтрольованими. 

11. Якщо надходження за експорт товарів перевищують платежі за 

імпорт товарів, то: 

а) сальдо торговельного балансу додатне, а баланс активний; 

б) сальдо торговельного балансу від’ємне, а баланс пасивний; 

в) сальдо балансу з поточних операцій від’ємне, а баланс пасивний. 
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12. Під час прийняття рішень з міжнародного маркетингу найбільше 

значення має такий елемент соціально-культурного середовища: 

а) політичний клімат; 

б) законодавча база; 

в) система цінностей суспільства; 

г) мова;  

д) релігія. 

13. Чинники соціально-культурного середовища набувають найбільшого 

значення під час: 

а) розробки рекламної кампанії; 

б) планування товарного асортименту; 

в) прийняття рішення щодо виходу на певний ринок; 

г) розробки маркетингової стратегії. 

14. Референтна група – це: 

а) цільова аудиторія під час опитування; 

б) частина цільового сегмента, яка першою сприймає певний товар; 

в) група людей, яка своїм стилем життя, споживацькою поведінкою 

впливає на процес прийняття рішення щодо купівлі іншими людьми; 

г) група референтів, які проводять вторинні маркетингові дослідження. 

15. Під час аналізу соціально-культурного середовища маркетингом 

завжди вивчаються такі його елементи: 

а) мова, релігія, система громадянства, ритуали, референтні органи; 

б) референтні групи, робота та дозвілля, сім’я, освіта, мова, релігія; 

в) освіта, мова, соціальні інститути, структура влади, сім’я. 

16. Метою дослідження політико-правового середовища є: 

а) визначення політичного ризику і розробка стратегії його зниження; 

б) визначення доцільності виходу на зарубіжний ринок; 

в) моніторинг зміни стану середовища. 

17. Соціальне законодавство є елементом: 

а) політико-правового середовища; 
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б) соціально-культурного середовища; 

в) і соціально-культурного, і політико-правового середовища. 

18. Проведення міжнародного маркетингового дослідження необхідне 

для: 

а) дослідження ринку певного товару/ послуги в цільовій країні; 

б) прийняття рішення щодо вибору зарубіжного ринку; 

в) визначення особливостей бізнес-середовища зарубіжної країни; 

г) розробки міжнародної маркетингової стратегії компанії; 

д) правильні відповіді (б, г); 

є) правильні відповіді (а, в); 

ж) усі відповіді правильні. 

19. Яка зі стадій міжнародного маркетингового дослідження є 

найбільш витратною (за умови аутсорсингу): 

а) ідентифікація цілей; 

б) збір інформації; 

в) аналіз; 

г) представлення результатів.

20. Існують такі типи міжнародних маркетингових досліджень: 

а) моніторинг; 

б) попереднє та спеціальне дослідження; 

в) тест; 

г) дослідження ринку;  

д) усі відповіді правильнні. 

21. Попереднє маркетингове дослідження – це: 

а) отримання та аналіз інформації загального характеру щодо бізнес-

середовища цільової країни; 

б) дослідження, метою якого є визначення рівня потенційної прибутковості 

діяльності фірми на цільовому або цільових ринках; 

в) дослідження, яке передує проведенню поглибленого маркетингового 

дослідження. 

22. Первинні дані в міжнародних маркетингових дослідженнях – це: 

а) дані про виробничу і маркетингову діяльність компанії за певний період; 
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б) інформація, яка вже відображена на будь-яких носіях; 

в) інформація, що зібрана вперше для конкретної мети. 

23. Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є: 

а) збір даних, аналіз, упровадження; 

б) визначення вимог до інформації, збір даних, упровадження результатів; 

в) визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, упровадження;   

г) інвентаризація наявного банку даних, збір додаткової інформації, аналіз,        

синтез.  

24. Товар, який відкриває перед споживачем можливість задоволення 

зовсім нової потреби, це: 

а) експортний товар; 

б) піонерний товар; 

в) товар ринкової новизни. 

25. Адаптація товару, обумовлена вимогами стандартів, технічними 

умовами, вимогами до пакування тощо, називається: 

а) адаптацією залежно від фізичних характеристик товару; 

б) вимушеною; 

в) необхідною. 

26. Концепція «3С» вибору міжнародного каналу збуту передбачає 

використання при обгрунтуванні стратегії розподілення таких критеріїв: 

а) capital – інвестиції, cost – витрати, control – контроль;  

б) cost – витрати, control – контроль, coverage – охоплення; 

в)  cost – витрати, control – контроль, continuity – стабільність. 

27.  Одним з типових каналів розподілення товарів народного 

споживання є: 

а) виробник – агент – дистриб’ютор – користувач; 

б)  виробник – агент – оптовик – роздрібний торговець – споживач; 

в)  виробник – агент – користувач. 

28. Основним методом установлення ціни в міжнародній практиці є: 

а) витратний; 

б) на основі попиту; 
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в) на основі просування; 

г) жоден з названих методів не має самостійного значення. 

29. На процес ціноутворення в міжнародному маркетингу впливають 

такі товарні  чинники: 

а) стадія життєвого циклу товару, урядові дії, витрати на розробку ринку; 

б)  торговельні бар’єри, макроекономічний стан, конкуренція; 

в) товари–субститути, характеристики товару, стадія життєвого циклу     

товару. 

30. Комплекс просування формують такі елементи: 

а) реклама, стимулювання продажу, зв’язки з громадськістю та презентації; 

б) реклама, стимулювання продажу, персональний продаж і виставки; 

в) зв’язки з громадськістю, персональні продажі, реклама, стимулювання 

продажу. 

31. До безпосередніх методів міжнародної маркетингової комунікації        

належать: 

а) переговори, презентація, реклама; 

б) стимулювання продажу, виставки-ярмарки, відрядження; 

в) презентації, переговори, відрядження. 

32. Найбільш ефективним для рекламування вже добре відомого товару 

є такий канал: 

а) радіо; 

б) газети; 

в) рекламні щити; 

г) розсилання рекламних матеріалів поштою; 

д) телебачення. 

33. Рекламні щити використовують, як правило, для рекламування 

нових товарів під час їх виведення на ринок: 

а) так; б) ні. 

34. Заходи зі стимулювання збуту спрямовані тільки на споживачів: 

а) так; б) ні. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Сутність та форми міжнародного маркетингу. 

2. Спільні та відмінні риси внутрішнього та міжнародного маркетингу. 

3. Суб’єкти міжнародного маркетингу. 

4. Основні  рішення,  що  приймаються  під час  здійснення  міжнародної  

маркетингової діяльності. 

5. Загальна характеристика міжнародного маркетингового середовища. 

6. Міжнародне економічне середовище, його складові. 

7. Міжнародне  політико-правове  середовище.   

8. Політичні  ризики  та  методи оцінювання їх рівня. 

9. Міжнародне соціально-культурне середовище, його склад. 

10. Суть та особливості міжнародних маркетингових досліджень. 

11. Етапи міжнародного маркетингового дослідження. 

12. Типи міжнародних маркетингових досліджень. 

13. Маркетингова інформаційна система. 

14. Поняття  і  мета  сегментації.   

15. Підходи  та  вимоги  до  міжнародної  сегментації. 

16. Критерії сегментації світового ринку. 

17. Етапи сегментації світового ринку. 

18. Стратегії сегментації. 

19. Визначення  рівня  конкуренції  на  вибраному  ринку.   

20. Модель  п’яти  сил конкуренції. 

21. «Національний ромб» М. Портера. 

22. Критерії вибору привабливих ринків.  

23. Метод «чотирьох фільтрів».  

24. Підходи  до  вибору  зарубіжних  ринків  (суб’єктивний,  дискретний  і 

комплексний). 

25. Критерії та чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок. 

26. Експортування.  
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27. Спільна підприємницька діяльність. 

28. Пряме інвестування. 

29. Мотиви міжнародної діяльності фірм. 

30. Типи експортної поведінки фірм. 

31. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. 

32. Підходи до визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми. 

33. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу фірми на  

зовнішній ринок. 

34. Поняття міжнародного маркетингового комплексу. 

35. Міжнародна товарна політика і товарні стратегії. 

36.Чинники, що впливають на товарну політику. 

37. Складові елементи товару. 

38. Поняття ціни і цінової політики у міжнародному маркетингу. 

39. Види цін у міжнародному маркетингу. 

40. Методика ціноутворення на міжнародному ринку. 

41. Міжнародні цінові стратегії. 

42. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 

43. Канали розподілу в міжнародному маркетингу, їх вибір і структура. 

44. Методи збуту в міжнародному маркетингу. 

45. Посередники на зарубіжних ринках і форми роботи з ними. 

46. Комплекс маркетингових комунікацій. 

47. Процес формування системи маркетингових комунікацій. 

48. Реклама у міжнародних маркетингових комунікаціях. 

49. Паблік рілейшнз. 

50. Стимулювання збуту у міжнародному маркетингу. 

51. Особистий продаж. 

52. Розробка  стратегії  підвищення  конкурентоспроможності  компанії  на 

міжнародному  ринку.   

53. Методи  зміцнення  положення  компанії  на  ринку. 

54. Визначення  конкурентоспроможності  компанії.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань та європейську шкалу ЕСТS. 

 Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового проекту (роботи), 

90–100 А Відмінно   
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  
35–59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичних занять, наявність конспекту – 30 
балів. 
Усього: 30 балів 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Підготовка та захист звіт-кейсу – 30 балів. 
Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції з 
тематики курсу – 10 балів. 
Виконання модульних контрольних робіт: 
– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 
– змістовий модуль № 2 – 10 балів. 
Усього: 60 балів 

Усього 100 
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Додаток А 

Індекс політичної свободи країн світу 
(Показники індексу: 1–30 = вільна країна, 31–60 = частково вільна, 61–100 = не вільна)1 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Афганістан .. 90 90 100 100 100 95  
Албанія 53 67 71 75 56 56 56 48 
Алжир 83 99 99 99 97 83 74 62 
Ангола 74 68 69 74 74 74 80 79 
Антигуа і Барбуда 28 35 35 46 46 46 46 44 
Аргентина 29 29 31 31 36 41 33 37 
Австралія 9 7 8 10 10 10 10 10 
Австрія 19 18 12 12 12 12 14 24 
Азербайджан 70 69 69 74 74 73 76 77 
Багамські острови 18 8 7 7 7 7 7 8 
Бахрейн 60 57 60 66 66 69 75 75 
Бангладеш 52 49 49 57 57 59 60 63 
Барбадос 17 19 16 16 16 16 16 16 
Білорусь 66 67 70 85 90 80 80 82 
Бельгія 7 7 10 10 10 9 9 9 
Беліз 29 22 25 25 25 25 25 24 
Бенін 34 31 31 30 30 30 30 30 
Бутан 66 62 62 65 65 80 76 72 
Болівія 20 17 17 20 18 18 22 25 
Боснія і Герцеговина 70 72 76 71 74 56 54 53 
Ботсвана 19 28 30 30 30 30 27 30 
Бразилія 27 30 30 30 32 35 31 32 
Бруней 66 73 74 74 74 74 74 78 
Болгарія 43 39 46 44 36 39 26 29 
Буркіна Фасо 40 37 37 37 39 39 39 39 
Бурунді 88 88 85 85 85 83 80 77 
Велика Британія 24 22 22 22 21 20 17 18 
Угорщина 30 38 34 31 28 28 28 23 
Венесуела 30 49 31 32 33 33 34 44 
Вірменія 52 57 56 56 56 56 59 60 
В’єтнам 71 68 68 69 71 71 80 82 
Габон 58 52 49 50 50 52 55 52 
Гамбія 24 63 62 65 65 70 70 65 
Гаяна 41 28 26 26 22 22 22 23 
Гаїті 87 51 59 59 59 58 59 72 
Гватемала 59 60 56 56 59 60 49 49 
Гвінея 63 66 61 63 69 71 71 74 
Гвінея – Бісау 48 50 49 57 57 57 56 56 
Гондурас 55 45 34 47 47 48 45 43 
Гонконг 30 30 30 41 .. .. … .. 
Грузія 73 70 68 55 56 57 53 53 
Греція 30 26 29 27 30 30 30 30 
Гренада 22 20 20 20 20 20 20 16 
Данія 11 9 9 9 9 9 9 9 
Джибуті 71 58 52 52 62 62 63 67 
Домініка 20 16 16 16 16 16 16 16 
Домін. Респ. 27 35 38 32 30 30 30 30 
Еквадор 23 41 38 40 40 40 40 40 
Екваторіальна Гвінея 76 74 78 78 78 89 79 80 
Eстонія 28 25 24 22 20 20 20 18 
Ефіопія 73 59 57 62 62 64 64 61 
Замбія 50 61 60 61 60 62 62 65 
Зімбабве 48 59 56 57 61 64 69 83 
Iзраїль 30 94 58 63 65 65 70 84 
Індія 38 49 48 40 37 37 42 42 
Iндонезія 58 71 74 77 77 53 47 53 

                                                           
1
 Щорічний звіт організації  Freedom Нouse 2002 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iран 81 83 80 80 78 76 72 75 
Iрак 99 100 100 100 100 98 100 96 
Ірландія 16 15 18 19 21 20 18 16 
Ісландія 14 12 12 12 12 12 12 8 
Іспанія 14 23 17 19 17 21 20 17 
Kазахстан 60 61 62 64 66 68 70 69 
Камбоджа  50 60 65 65 65 62 61 68 
Камерун 79 78 72 72 77 77 71 68 
Канада 13 18 23 11 11 16 15 16 
Катар 64 64 62 53 62 62 62 62 
Keнуя 60 52 62 59 63 70 70 67 
Кіпр 30 24 16 18 18 16 18 18 
Kiрібaті 26 24 18 18 17 17 22 21 
Китай 89 83 83 83 81 81 80 80 
Kиргизстан 49 52 60 61 64 64 61 68 
Колумбія 49 48 54 55 55 60 60 60 
Коморські острови 44 46 35 38 38 38 38 41 
Конго 59 53 52 45 72 75 71 53 
Конго, Дем. Респ. 88 85 84 84 84 90 83 86 
Коста–Рика 16 21 18 16 16 16 16 17 
Кот–д’Івуар 61 63 74 74 74 74 77 66 
Кроатія 56 56 58 63 63 63 50 33 
Куба 96 90 90 95 95 94 94 96 
Кувейт 67 70 42 44 44 45 48 49 
Латвія 29 29 21 21 21 21 24 19 
Лао Народна Дем. Республ. 70 68 62 62 66 66 69 82 
Ліберія 80 71 70 70 70 70 68 77 
Лібія 87 85 89 90 90 92 90 88 
Ліван 46 56 46 46 62 62 61 74 
Литва 30 29 25 20 17 18 20 19 
Люксембург 12 10 10 10 10 10 10 14 
Македонія .. 34 36 33 44 42 44 46 
Maдагаскар 45 44 32 32 32 32 32 31 
Maлаві 41 43 36 38 40 42 52 54 
Mалайзія 58 64 61 61 61 66 70 71 
Maльдіви 68 62 68 65 66 66 65 61 
Maлі 43 52 24 24 30 27 22 23 
Maльтa 27 24 17 17 17 17 14 13 
Маршаллові острови 18 19 8 8 8 8 8 10 
Mавританія 68 77 71 71 71 71 67 61 
Maврикій 30 30 25 25 20 20 17 17 
Meксика 60 54 52 52 54 54 46 40 
Мікронезія, Фед. Штати 25 23 23 23 26 26 22 20 
Mолдова, Респ. 41 47 62 57 58 56 59 59 
Mонголія 40 41 34 34 34 30 28 31 
Mарокко 59 53 48 51 51 51 53 58 
Moзамбік 61 54 36 50 48 48 48 48 
Муанмар 90 99 99 99 99 97 100 96 
Нaмібія 23 23 30 30 30 38 34 34 
Нaуру 20 18 6 6 6 6 13 27 
Нeпал 53 54 52 56 59 59 57 60 
Нідерланди 14 18 14 14 14 14 15 15 
Німеччина 11 18 21 11 11 13 13 15 
Нікарагуа 56 53 44 44 40 40 40 32 
Нігер 61 61 54 63 63 68 62 49 
Нігерія 57 69 92 93 93 55 55 57 
Нова Зеландія 8 8 6 6 6 8 8 8 
Норвегія 10 8 5 5 5 5 5 9 
ОАЕ 75 77 76 76 76 76 76 74 
Oман 68 69 62 67 75 75 71 68 
Острови зеленого мису 34 32 32 32 32 33 32 30 
Пакистан 58 59 60 54 58 60 57 57 
Панама 27 22 30 30 30 30 30 30 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Парагуа 41 56 52 52 52 47 51 51 
Перу 58 57 60 56 59 63 54 30 
Південна Африка 38 30 30 27 28 28 23 23 
Польща 30 29 21 27 25 25 19 18 
Португалія 18 16 17 17 17 17 17 15 
Рванда 63 .. 74 74 71 72 72 87 
Російська Федерація 40 55 58 53 53 59 60 60 
Румунія 55 50 49 47 39 44 44 35 
Сальвадор 41 32 41 53 53 53 37 35 
Самоа 30 29 28 28 28 31 21 23 
Свазіленд 72 73 69 69 75 75 77 77 
Сао Томе & Принсіпе 52 34 48 48 30 30 25 19 
Саудівська Аравія 71 76 62 80 80 85 92 80 
Сеінт Кітс і Невіс 21 19 18 18 18 18 18 18 
Сенегал 56 48 31 37 33 33 34 39 
Сербія і Монтенегро 86 87 77 75 75 81 56 45 
Сейшели 44 57 50 50 50 50 51 51 
Сьєра–Леоне 81 72 75 75 80 80 75 62 
Сінгапур 60 65 61 66 66 66 68 68 
Словаччина 47 55 41 49 47 30 26 22 
Словенія 40 37 27 28 27 27 26 20 
Соломонові острови 22 18 13 14 14 16 22 24 
Сомалі .. .. 79 86 86 88 86 88 
Східний Тімор .. .. .. .. .. .. 21 21 
Св. Луція 13 13 13 13 13 13 13 11 
Св. Вінсент і Гренадінз 22 12 16 16 16 16 16 16 
Судан 88 76 80 85 85 85 85 87 
Сурінам 43 45 31 31 31 31 28 25 
Сирійська Aрaб. Респ. 75 75 75 75 74 74 71 78 
США 12 12 14 14 12 13 15 16 
Таджикістан 93 93 96 95 94 94 79 80 
Tанзанія 60 49 49 49 48 51 49 49 
Tаїланд 54 49 31 34 31 30 29 30 
Toгo 85 67 70 70 73 73 72 68 
Tайвань, Провінція Китаю 29 30 30 28 25 25 22 21 
Toнгa 35 37 35 41 39 39 36 36 
Трінідад і Тобаго 29 25 26 30 28 28 28 30 
Tуніс 59 64 70 70 74 74 74 73 
Tуреччина 59 73 74 65 69 69 58 58 
Туркменістан 89 84 84 84 84 85 89 91 
Уганда 84 38 38 38 40 40 40 42 
Узбекистан 85 79 75 76 76 79 84 84 
Україна 44 42 39 49 49 50 60 60 
Уругвай 23 25 25 29 30 30 30 20 
Фіджі 55 56 57 60 60 59 44 33 
Філіппіни 55 46 46 46 30 30 30 30 
Фінляндія 17 15 15 15 15 15 14 10 
Франція 19 27 30 26 26 27 21 17 
Центрально–Африканська Респ. 80 65 65 65 60 60 61 69 
Чад 87 72 72 72 70 75 72 74 
Чеська Республіка 20 21 19 19 19 20 24 25 
Чилі 30 30 28 30 27 27 27 22 
Швеція 11 10 10 10 10 10 10 8 
Швейцарія 11 10 8 9 8 8 8 8 
Шрі Ланка 43 41 46 54 50 58 74 63 
Єгипет 75 81 80 70 69 69 69 77 
Ємен 55 63 68 68 68 68 69 65 
Ямайка 23 18 11 11 11 11 11 17 
Японія 21 20 21 20 19 19 23 17 
Всесвіт .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Міжнародний маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання  зі 

спеціальності 075 – «Маркетинг» за освітньо-професійною програмою 

«Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр»   
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