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У статті розглянуто процес управління маркетинговою діяльністю в умовах розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, визначено основні етапи та їх взаємозалежність. Визначено переваги, які отримує
підприємство від розвитку маркетингу на зовнішніх ринках. Підкреслено основні орієнтири ефективного маркетингу в умовах ЗЕД та надано рекомендації з активізації маркетингу в сучасних умовах.
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Постановка проблеми. Зміна інтеграційних векторів держави зумовлює потребу підприємств обирати нові напрями, форми і види
зовнішньої діяльності, потребу пошуку нових
ринків і споживачів; при цьому важливо, щоб
їх продукція користувалась попитом. Тому
при виході на зовнішні ринки для вітчизняних підприємств важливим є забезпечення
таких переваг, які б гарантували можливість
їх закріплення та розвитку в міжнародному
конкурентному середовищі. В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства активізація структурованого управління маркетингом є необхідною умовою для
того, щоб підприємство могло успішно конку-

268

рувати та досягати власних цілей на зовнішньому ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес управління маркетингом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності було
розглянуто О. В. Болотною, Л. В. Балабоновою, І. В. Тюхою, О. І. Вікарчук, Т. В. Ларіною,
В. П. Оніщенка, Т. М. Циганковою та ін.
Мета статті полягає у визначенні переваг
розвитку маркетингової діяльності в умовах
розвитку зовнішньоекономічної діяльності, чіткому визначенню етапів ефективного управління міжнародною маркетинговою діяльністю
та наданні рекомендацій з міжнародної маркетингової діяльності в сучасному світі.
© Болотна О.В., Бушля Д.І.
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Виклад основного матеріалу. Маркетинг в умовах зовнішньоекономічної діяльності визначається як ділова активність
підприємства, спрямована на планування,
ціноутворення, просування та спрямування
потоку товарів і послуг компанії споживачам у більш ніж одній країні для отримання
прибутку.
Управління маркетинговою діяльністю
в умовах зовнішньоекономічної діяльності – досить масштабна та складна міжнародна активність. Тут компанія координує,
інтегрує та контролює цілий ряд маркетингових програм на міжнародній арені. Головною
метою компанії є досягнення певної синергії у
діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Розвиток маркетингової діяльності в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності надає підприємству ряд переваг:
− Підвищення ефективності продукції
чи послуги. Прагнення вдосконалити товар
таким чином, щоб задовольнити потреби
закордонного споживача, відкриття нових способів ефективного виробництва та надання
інноваційних характеристик товару, вивчення

досвіду передових країн сприяє тому, що підприємство стає більш ефективним у виробництві продуктів або послуг.
− Набуття сильної конкурентної переваги
на внутрішньому ринку. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства свідчить
про його стійкість, конкурентоздатність, необхідність для споживача не тільки на локальному, а й на міжнародному ринку.
− Зростання інформованості споживачів
про марку підприємства та продукт чи послугу.
− Збільшення прибутку підприємства
шляхом економії на масштабі та збільшення
долі ринку [7].
Необхідність врахування логічної та обґрунтованої маркетингової поведінки під час прийняття рішення про вихід на зарубіжний ринок,
застосування сучасних управлінських технологій в умовах інтернаціоналізованого маркетингового середовища вимагає визначення складових управління маркетинговою діяльністю
компанії в процесі міжнародної діяльності.
Виходячи з аналізу джерел [6], автором узагальнено найбільш важливі елементи маркетингового управління зовнішньоекономічною
діяльністю в окрему схему (рис. 1).
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Рис. 1. Схема управління маркетинговою діяльністю в умовах здійснення ЗЕД
Джерело: розроблено автором за джерелами [7-10]
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Розглянемо більш детально етапи ефективного управління міжнародною маркетинговою діяльністю:
1. Вибір ринку для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Правильний вибір експортного ринку – головне завдання маркетингового відділу та маркетингових експертів. Маркетинговий потенціал для експортного продукту, конкуренція
на ринку, маркетингові тенденції, рівень маркетингового розвитку, політична та економічна
стабільність в країні, нормативно-правове
регулювання, відповідність ціна-якість – найважливіші елементи маркетингового дослідження. З різноманітної кількості критеріїв
вирізняють три основних для порівняння іноземних ринків та вибору найвигіднішого для
входу:
– фізичний критерій – географічне положення (відстань між вітчизняним підприємством та експортним ринком);
– психологічний критерій – мова, культура, традиції іноземної країни;
– економічний критерій – схожість економічних умов обох країн.
Ф. Котлером було виокремлено дві групи
методів щодо вибору ринку для здійснення
ЗЕД: аналітичний (дерево рішень), що включає аналіз рівня попиту на пропонований
товар, аналіз витрат та доходів, та евристичний (асоціативний). Також одним з головних
факторів вибору ринку є розуміння споживчої
цінності товару для іноземного споживача.
Не розуміючи споживчої цінності, неможливо
задовольнити його потребу, тому під час розвитку маркетингової діяльності на зарубіжному ринку дуже важливо дивитися на товар
очима споживача. Тому основними способами
вибору ринку та завоювання клієнта є розуміння споживчої цінності продукта та впровадження інновацій [8].
2. Проведення глибокого маркетингового
дослідження. Для формування ефективного
маркетингового механізму зовнішньоекономічної діяльності вітчизняні підприємства
мають розглядати новітні маркетингові підходи до інтенсифікації зовнішньоекономічних
зв’язків шляхом проведення маркетингових
досліджень, результативність яких залежить
від достовірності маркетингової інформації,
правильності оцінки ринкових перспектив та
адекватності рівня інтернаціоналізації маркетингових зусиль.
На початку зовнішньоекономічної діяльності варто зрозуміти вплив на бізнес, тому
маркетингове дослідження має містити:

270

– аналіз сегментації ринку, щоб визначити, чи буде проданий продукт на місцевому
ринку;
– аналіз існування попиту, що не задовольняє місцевий виробник;
– SWOT-аналіз відносно конкуренції;
– аналіз розміру та можливостей ринку;
прогнозування часу, впродовж якого можливо
досягти цільової долі ринку [10].
3. Визначення «готовності» продукту.
Головним в експортному маркетингу є
необхідність постачати такий товар закордонному споживачу, що відповідатиме його
смаку, вимогам, тенденціям моди, дизайн.
Дуже часто при розвитку зовнішньоекономічної діяльності виникає необхідність модифікації продукту в розрізі якості, строку використання, доступності в необхідному місці та
в необхідний час, прийнятливої ціни, гарантійному та післяпродажному обслуговуванні,
чесної та точної інформації на продукті, надійних умовах доставки. Тому на даному етапі
необхідним є проведення наступних заходів:
– ознайомлення з державними та галузевими нормами, отримання необхідних ліцензій та сертифікатів;
– визначення необхідності локалізації
продукту;
– визначення відповідності продукту стандартам якості даної країни;
– огляд місцевої логістичної системи.
4. Розробка маркетингової стратегії. Ефективне просування та продаж продукції та
зарубіжному ринку залежить від узгодженої
маркетингової стратегії, що включає:
– розробку маркетингового плану та
визначення ключових показників ефективності;
– сегментація іноземного ринку, вибір
цільової ніші;
– визначення комплексу маркетингу з урахування особливостей обраного ринку;
– прийняття рішення щодо створення
нового бренду або використання існуючого.
5. Контроль за впровадженням стратегії
міжнародного маркетингу та в разу необхідності її корегування [9].
Основні орієнтири ефективної маркетингової діяльності на зовнішньому ринку наведені
на рис. 2.
Також варто розглянути та впроваджувати
в діяльність нижче наведені сучасні рекомендації з ведення міжнародного маркетингу.
1. Оптимізація веб-сайту компанії. Сьогодні в Інтернеті більше 1,1 мільярда вебсайтів і приблизно 40% населення світу має
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1. Розробка (написання) маркетингового плану для експортного ринку
2. Дослідження експортного ринку
3. Детальний аналіз конкурентного середовища
4. Аналіз споживчої цінності та культурного середовища
5. Врахування мовних особливостей при локалізації маркет. платформ, меседжів
6. Визначення дієвих маркетингових каналів на експортному ринку
7. Розвиток онлайн-маркетингу

Рис. 2. Засади ефективного маркетингу на зовнішніх ринках
Джерело: розроблено автором за джерелом [9]

підключення до Інтернету. Ці дані показують,
що Інтернет пропонує величезний потенціал
для бізнесу. Загалом, веб-сайт є дешевим
та швидким варіантом для просування продуктів у глобальному масштабі та не вимагає
значних фінансових інвестицій. При міжнародному маркетингу важливо мати можливість обрати мову сайту, адже від правильно
сформованих
маркетингових
меседжів
мовою іноземного споживача залежить успіх
продукту. Функція чату як інструмент для
спілкування через веб-сайт набула особливої популярності останнім часом. Онлайнчат дозволяє підприємствам спілкуватися в
реальному часі з відвідувачами веб-сайтів.
Переваги в тому, що персонал служби підтримки клієнтів може негайно реагувати на
запити. В рамках міжнародної маркетингової стратегії рекомендована забезпечити
онлайн-чат, де на запити відповідатимуть
саме носії мови.
2. Вибір та активізація діяльності в соціальних мережах згідно з тенденціями цільового ринку. Соціальні медіа є життєво важливим елементом маркетингових комунікацій.
Для будь-якого підприємства, що планує
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність,
важливо обрати правильну платформу соціальних мереж. Під час просування бізнесу за
кордоном, варто знайти відповідь на питання
«Які соціальні медіа-платформи використовуються потенційними клієнтами?». Міжнародна
маркетингова стратегія в соціальних мережах
завжди повинна зосереджуватися на бізнесцілях компанії. Це означає, що діяльність у

сфері соціальних мереж повинна призвести
до зростання продажів.
3. Розвиток відео-маркетингу. Маркетингове агентство Insivia повідомляє, що користувачі Інтернету витрачають третину свого
онлайн-часу, переглядаючи відео. Середній
користувач переглядає 32 відео в місяць, а
36% користувачів Інтернету довіряють відеорекламі. Для успішної міжнародної маркетингової стратегії важливо звертати увагу на
деталі, щодо відео-маркетингу, це означає
правильно обрана мова субтитрів (не завжди
всім зручно переглядати відео англійською
мовою) та цікавий зміст, що надає повну уяву
про товар підприємства [11].
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Управління маркетинговою
діяльністю в умовах ЗЕД є масштабним та
складним процесом, але його здійснення
дозволяє підприємству підвищити ефективність продукту, збільшити конкурентну перевагу на внутрішньому ринку та здобути економію на масштабі. Процес маркетингового
управління має здійснюватися комплексно та
систематично, включаючи правильний вибір
експортного ринку, проведення глибокого
маркетингового дослідження, адаптацію продукту та маркетингових програм, розробку
маркетингової стратегії та контроль за її впровадженням. Виходячи з сучасних тенденцій розвитку, підприємствам рекомендовано
оптимізувати веб-сайти з урахування потреб
зовнішнього споживача, активізувати діяльність в соціальних мережах та розвивати
відео-маркетинг.
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