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МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF MARKETING ACTIVITIES  
OF INTERNATIONAL COMPANIES IN UKRAINE
Нині в умовах загострення конкурентної боротьби між підприємствами велику роль відіграє маркетин-

гова діяльність компаній, без якої неможливо уявити їхнє функціонування. Успіх діяльності підприємств, 
організацій, установ безпосередньо залежить від того, як саме вони будуть адаптуватися до змін, які 
постійно відбуваються на ринку. Здійснення операцій на внутрішніх та зовнішніх ринках потребує де-
тального аналізу діяльності конкурентів, вміння пристосовуватися до змін та стеження за актуальними 
трендами. Підприємства, виходячи на міжнародні ринки, починають вдаватися до маркетингової діяль-
ності, що сприяє ефективному функціонуванню компанії. Метою статті є виявлення основних проблем 
та перспектив, притаманних маркетинговій діяльності міжнародних компаній в Україні, дослідження при-
кладів успішного виходу на міжнародні ринки українських компаній. У статті наведено чинники, які вплива-
ють на розвиток маркетингової діяльності міжнародних компаній в Україні. Розглянуто основні завдання 
маркетингової діяльності міжнародних компаній. Визначено основні проблеми маркетингової діяльності 
міжнародних компаній в Україні та запропоновано шляхи їх подолання, такі як: ліцензування, франчай-
зинг, контрактне виробництво, спільні підприємства, нестандартні бізнес-кроки. Проведено дослідження 
прикладів успішного досвіду подолання проблем під час виходу на міжнародний ринок на прикладі україн-
ських компаній, таких як «Львівська майстерня шоколаду», «Експрес-стрижка», компанія Galicia, компанія 
Krakowski Kredens. Надано пропозиції щодо того, як міжнародним компаніям, що займаються маркетинго-
вою діяльністю, підходити до прийняття рішень. Охарактеризовано особливості, породжувані специфі-
кою діяльності міжнародних ринків і умовами функціонування на них. Визначено характерні риси розвитку 
вітчизняних компаній, які планують вийти на міжнародні ринки, такі як сировинний характер та досить 
великий ступінь залежності від кон’юнктурних коливань на світових ринках. Розглянуто переваги експор-
ту як найбільш простого методу виходу на міжнародні ринки. Визначено перспективи розвитку маркетин-
гової діяльності міжнародних компаній в Україні.

Ключові слова: маркетингова діяльність, міжнародні компанії, міжнародні ринки.

На сегодняшний день в условиях обострения конкурентной борьбы между предприятиями большую 
роль играет маркетинговая деятельность компаний, без которой невозможно представить их функ-
ционирование. Успех деятельности предприятий, организаций, учреждений напрямую зависит от того, 
как они будут адаптироваться к изменениям, которые постоянно происходят на рынке. Осуществление 
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операций на внутренних и внешних рынках требует детального анализа деятельности конкурентов, 
умения приспосабливаться к изменениям и слежения за актуальными трендами. Предприятия, выходя 
на международные рынки, начинают прибегать к маркетинговой деятельности, что способствует эф-
фективному функционированию компании. Целью статьи является выявление основных проблем и пер-
спектив, присущих маркетинговой деятельности международных компаний в Украине, исследование при-
меров успешного выхода на международные рынки украинских компаний. В статье приведены факторы, 
влияющие на развитие маркетинговой деятельности международных компаний в Украине. Рассмотрены 
основные задачи маркетинговой деятельности международных компаний. Определены основные пробле-
мы маркетинговой деятельности международных компаний в Украине и предложены пути их преодоле-
ния, а именно: лицензирование, франчайзинг, контрактное производство, совместные предприятия, не-
стандартные бизнес-шаги. Проведено исследование примеров успешного опыта преодоления проблем 
при выходе на междуна-родный рынок на примере украинских компаний, таких как «Львовская мастерская 
шоколада», «Экспресс-стрижка», компания Galicia, компания Krakowski Kredens. Даны предложения от-
носительно того, как международным компаниям, занимающимся маркетинговой деятельностью, под-
ходить к принятию решений. Охарактеризованы особенности, порождаемые спецификой деятельности 
международных рынков и условиями функционирования на них. Определены характерные черты развития 
отечественных компаний, которые планируют выйти на международные рынки, такие как сырьевой ха-
рактер и достаточно большая степень зависимости от конъюнктурных колебаний на мировых рынках. 
Рассмотрены преимущества экспорта как наиболее простого метода выхода на международные рынки. 
Определены перспективы развития маркетинговой деятельности международных компаний в Украине.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, международные ком-пании, международные рынки.

Nowadays, in the conditions of intensification of competition between enterprises, the marketing activity of com-
panies plays an important role, without which it is impossible to imagine their functioning. The success of the activity 
of enterprises, organizations and institutions depends directly on how they will adapt to changes that are constantly 
happening in the market. Operations in both domestic and foreign markets require a thorough analysis of competi-
tors' activities, the ability to adapt to changes, and keeping up with current trends. Enterprises entering the interna-
tional markets are beginning to engage in marketing activities, which contributes to the effective functioning of the 
company. The purpose of the article is to identify the main problems and perspectives inherent in the marketing ac-
tivities of international companies in Ukraine, to explore examples of successful entry into the international markets 
of Ukrainian companies. The article describes the factors that influence the development of marketing activities of 
international companies in Ukraine. The main tasks of marketing activities of international companies are consid-
ered. The main problems of marketing activity of international companies in Ukraine are identified and ways of over-
coming them are suggested, namely: licensing, franchising, contract manufacturing, joint ventures, non-standard 
business steps. Examples of successful experience in overcoming problems in entering the international market 
are conducted using Ukrainian companies, such as Lviv Chocolate Workshop, Express Haircut, Galicia, Krakowski 
Kredens. Suggestions how international marketing companies approach decision making are made. The peculiari-
ties generated by the specifics of the activity of the international markets and the conditions of functioning on them 
are characterized. The characteristic features of the development of domestic companies planning to enter interna-
tional markets, such as raw materials and a sufficiently high degree of dependence on the global market fluctuations, 
are identified. The advantages of export as the simplest method of entering international markets are considered. 
Prospects of development of marketing activity of international companies in Ukraine are determined.

Keywords: marketing activities, international companies, international markets.

Постановка проблеми. Сьогодні неможливо 
уявити функціонування компаній без здійснення 
маркетингової діяльності. Здійснення операцій на 
внутрішніх та зовнішніх ринках потребує аналізу ді-
яльності конкурентів, вміння пристосовуватися до 
змін та стеження за трендами. Саме тому виявлен-
ня проблем та перспектив розвитку маркетингової 
діяльності міжнародних компаній в Україні завжди 
буде актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у вивчення маркетингової діяльності 
міжнародних компаній в Україні, виявлення проблем 
та перспектив її розвитку у своїх наукових працях 
здійснили такі науковці, як К. Антоненко та О. Тим-
ошенко [1], К. Пугачевська [2], С. Жуков [3], О. Фомо-
ва [4], В. Петруня [5], О. Вікарчук [6] та інші. Проте це 
питання потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей (постановка завдання). 
Мета статті полягає у виявленні основних проблем 
та перспектив, притаманних маркетинговій діяльнос-

ті міжнародних компаній в Україні, дослідженні при-
кладів успішного виходу на міжнародні ринки україн-
ських компаній.

Виклад основного матеріалу. Нині у світі спо-
стерігається загострення конкуренції між виробни-
ками товарів, робіт, послуг. В умовах глобалізації 
головною проблемою міжнародних компаній є розро-
блення стратегії стимулювання попиту та досягнен-
ня завдань, стараючись долати також і проблеми, 
що виникають разом зі стрімким розвитком міжна-
родної економіки. Успіх їхнього функціонування за-
лежить від здатності адаптуватися до змін. Підпри-
ємства, виходячи на міжнародні ринки, вдаються до 
маркетингової діяльності, що сприяє ефективному 
функціонуванню компанії. Тому визначення проблем 
і перспектив розвитку маркетингової діяльності між-
народних компаній в Україні є важливим завданням.

Будь-яка компанія, формуючи міжнародну марке-
тингову стратегію, має такі цілі, як: збільшення ринку 
збуту, отримання нових, до цього недосяжних ресур-



15

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 3 (114) частина 1

сів, а також можливість того, щоб у подальшому мож-
на було більш глибоко досліджувати та аналізувати 
світовий ринок. Все це є основною передумовою ін-
теграції суб’єкта господарювання на міжнародні рин-
ки та у світове господарство.

На розвиток маркетингової діяльності міжнарод-
них компаній в Україні впливають такі чинники, як: 
[2, с. 312]:

– розвал світової соціалістичної системи, виник-
нення великої кількості нових країн, які не повністю 
визначили свою політику, а також коло інтересів;

– політична та економічна криза;
– криза фінансово-кредитної системи;
– технологічна революція; 
– посилення необхідності енергосировини, 

ускладнення екологічної та продовольчої проблем;
– підвищення залежності національних госпо-

дарств та їхньої економічної політики одне від одного;
– подолання міжсистемних суперечностей серед 

країн, що виражається у визнанні конкурентної бо-
ротьби як головної умови, яка забезпечує баланс 
внутрішньогосподарського розвитку [3, с. 170].

Розглянемо основні завдання маркетингової ді-
яльності міжнародних компаній, такі як:

– безперервне збільшення та розширення перелі-
ку пропонованого продукту для задоволення потреб 
споживачів і відповідності їхнім очікуванням;

– координація безперервно діючої співпраці зі 
споживачами, зростання еластичності виробництва 
продукції, у тому числі шляхом здійснення диверси-
фікації та диференціації виробництва продукції та 
ринку збуту;

– систематичне покращення конкурентоспромож-
ності продукту, що виробляється;

– забезпечення управління конкурентоспромож-
ністю;

– збільшення продуктивності виробництва про-
дукції за рахунок систематичного поліпшення техніч-
них засобів і технологій;

– забезпечення успішного функціонування у 
сфері продажу продукту за допомогою реклами, 
збільшення візуальної привабливості продукту, за-
стосування економічного впливу на виробника про-
дукту [1, с. 89].

У сфері маркетингової діяльності міжнародних 
компаній є низка про-блем, тому досить важливим 
є їх подолання. Основні проблеми маркетингової ді-
яльності міжнародних компаній в Україні наведені на 
рис. 1 [4, с. 164].

Основними шляхами подолання цих проблем мо-
жуть стати такі:

1. Ліцензування. Це вид співробітництва, за яко-
го компанія в одній країні передає право компанії в 
іншій країні використовувати свої унікальні процеси 
виробництва, патенти, товарні знаки, технологічні 
досягнення й інші цінні навички за винагороду, яка 
встановлюється в межах договору. Однак є велика 
ймовірність того, що після передачі всіх своїх секре-
тів може з'явитися новий конкурент.

2. Франчайзинг. Франчайзинг являє собою ме-
тод організації бізнесу, за якого підприємство-
власник (франчайзер) віддає незалежному біз-
несмену або підприємству (франчайзі) право на 

реалізацію товарів і послуг цього підприємства в 
обмін на зобов'язання франчайзі реалізовувати ці 
товари або послуги:

– з дотриманням встановлених якісних характе-
ристик;

– із використанням визначених технологій;
– згідно з розробленою схемою;
– в чітко обумовленому місці;
– під певним товарним знаком.
Прикладами подібного шляху здійснення марке-

тингової діяльності є такі компанії, як McDonalds і KFC.
3. Контрактне виробництво, яке передбачає пе-

редачу виробництва фірми на місцевому ринку, а та-
кож збереження інших функцій за головною фірмою.

4. Спільні підприємства являють собою окремі 
фірми, які сформовані двома або більше компанія-
ми, в яких розподілено рівень відповідальності і ри-
зиків серед їх власників.

5. Нестандартні бізнес-кроки.
Розглянемо успішний досвід подолання проблем 

під час виходу на міжнародний ринок на прикладі 
українських компаній [8].

Приклад успішного виходу на міжнародний ринок 
продемонструвала українська компанія «Львівська 
майстерня шоколаду», яка вийшла на ринок Поль-
щі під новими назвами, адаптованими до місцевих 
умов: «Краківська майстерня шоколаду», «Варшав-
ська майстерня шоколаду». Надалі компанія збира-
ється виходити на ринок Чехії, тільки вже на умовах 
франчайзингу.

Ще один успішний досвід виходу на міжнародний 
ринок продемонструвала українська компанія «Екс-
прес-стрижка». Ця компанія також успішно працює 
на умовах франчайзингу на ринку Польщі.

Компанія Galicia (входить у компанію ТБ Фрут) – 
виробник соків прямого віджиму, руйнує стереотипи 
про те, що українські компанії можуть конкурувати 
з іноземними тільки в низькому ціновому сегменті. 
З минулого року компанія почала експорт своєї про-
дукції в Польщу, а за підсумками нинішнього року 
планує, що продажі в цій країні досягнуть 22–23%. 
Компанія Galicia постачала на польський ринок про-
дукцію за ціною вище середньої у скляній тарі. Рі-
шення виходу на ринок преміум-сегменту було при-
йнято на підставі докладного дослідження ринку.

Маркетинговий аналіз показує, що в ніші премі-
ум-продуктів конкуренція набагато слабкіша. Напри-
клад, у цій ніші успішно працює польська компанія 
Krakowski Kredens, хоч і для них соки – лише неве-
лика частина продукції, що випускається. Таким чи-
ном, у преміум-сегменті компанія в основному буде 
конкурувати з іншими імпортерами, а не з місцеви-
ми компаніями, що є завданням, яке більш реально 
можна розв'язати.

Нині у Galicia є угоди про продаж у десяти тор-
говельних мережах в таких містах, як Познань, Вар-
шава, Вроцлав і Гданськ. Загальна стратегія виходу 
на польський ринок у компанії була така: паралель-
но укладалися контракти з невеликими мережами 
і здійснювалися спроби укласти контракти з націо-
нальними мережами супермаркетів. Робота з неве-
ликими мережами не приносила суттєвою прибутку, 
але сприяла зміцненню іміджу компанії, що в підсум-
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ку принесло великі контракти з національними мере-
жами супермаркетів.

Так само компанії допомогло подолати проблеми 
виходу на польський ринок активне використання 
місцевих фахівців. Працюючи самостійно, без під-
тримки великих торгових мереж, українські виробни-
ки повинні самостійно слідувати всім іноземним пра-
вилам, наприклад у сфері маркування продукції, де 
норми істотно відрізняються від звичних українських. 
Таким чином, не менш важливим є те, що часто для 
збільшення продажів варто наймати фахівців, які 
краще розуміють місцевий ринок [7].

Міжнародні компанії, що займаються маркетинго-
вою діяльністю, зобов’язані підходити до прийняття 
рішень поступово і комплексно.

По-перше, слід орієнтуватися в міжнародному 
маркетинговому середовищі і, зокрема, у специфіці 
системи міжнародної торгівлі. Під час аналізу певно-
го закордонного ринку потрібно відштовхуватися від 
оцінки його економічної, політико-правової і культур-
ної специфіки.

По-друге, компанія має прийняти рішення, яку 
частку загального розміру реалізації вона має намір 
реалізувати на зовнішніх ринках, чи буде вона діяти 

лише в деяких або одразу в багатьох країнах; а та-
кож у країнах якого типу вона має намір реалізовува-
ти товари та послуги.

По-третє, компанії слід визначити, на які саме 
ринки необхідно виходити, що потребує оцінки мож-
ливого рівня доходів на вкладений капітал порівняно 
з рівнем наявного ризику.

По-четверте, компанії варто прийняти рішення, 
як саме виходити на цікавий для неї ринок – за до-
помогою експорту, колективної діяльності чи прямих 
інвестицій. Компанія має точно уявляти, якою мірою 
необхідно адаптувати свої товари та послуги, стра-
тегію стимулювання, вартості і канали розподілу до 
особливостей кожного іноземного ринку [6, с. 64].

Загалом компанії необхідна успішна організацій-
на структура, яка спеціалізується на здійсненні між-
народної маркетингової діяльності. Більша час-тина 
компаній спочатку починають з організації експорт-
ного відділу і закінчують формуванням міжнародної 
філії. Тим не менше деякі компанії йдуть далі і з 
часом стають транснаціональними компаніями, ке-
рівництво яких уже здійснює планування маркетин-
гової діяльності та його управління в глобальному 
масштабі.
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Рис. 1. Основні проблеми маркетингової діяльності міжнародних компаній в Україні
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Особливості, породжувані специфікою діяль-
ності міжнародних ринків і умовами функціону-
вання на них, дають маркетинговій діяльності 
характерні ознаки, які потрібно враховувати між-
народним компаніям:

1. Міжнародні ринки вимагають більше умов до 
запропонованих на них товарів, робіт, послуг тощо. 
Отже, з метою ефективної діяльності на міжнародних 
ринках потрібно докладати більше зусиль, старанні-
ше дотримуватися принципів і методів маркетингової 
діяльності. Це зумовлено загостреною конкурентною 
боротьбою і переважанням «ринку покупця».

2. Дослідження зовнішніх ринків, їхніх перспектив 
і можливостей є початковою стадією у маркетинговій 
діяльності міжнародних компаній, вона більш склад-
на і трудомістка, ніж дослідження внутрішнього ринку.

3. Для успішної діяльності на міжнародних ринках 
потрібно творчо і винахідливо користуватися марке-
тинговими методами.

4. Спостереження за вимогами світового ринку 
означає виконання загальноприйнятих умов збуту 
товарів, робіт та послуг. Головну роль відіграють роз-
роблення і створення товарів і послуг, які протягом 
довгого часу після виходу на міжнародні ринки бу-
дуть відрізнятися від інших високою конкурентоспро-
можністю [5, c. 119].

Щодо вітчизняних компаній, які планують вийти 
на міжнародні ринки, то характерною рисою їхнього 
розвитку нині є сировинний характер та досить вели-
кий ступінь залежності від кон’юнктурних коливань 
на світових ринках. Україна не припиняє постачати 
на міжнародні ринки товари сировинної групи (зерно, 
металопродукцію), які найбільше відчувають вплив 
зміни цін на світових ринках.

Експорт є найбільш простим методом виходу на 
міжнародні ринки. Використовуючи стратегію екс-
порту, компанія виробляє продукцію у своїй країні, 
пропонуючи її експортувати у зміненому або в незмі-
неному вигляді. Перевагами цього методу, на нашу 
думку, є:

– мінімальні зміни у переліку товарів та послуг 
компанії, структурі асортименту продукції;

– мінімальні інвестиційні витрати та поточні гро-
шові зобов'язання;

– мінімальний ризик під час входу на міжнарод-
ний ринок та легкість виходу з нього [1, с. 90].

Нині є різноманітні зворотні погляди з приводу 
значення, а також перспектив маркетингової діяль-
ності міжнародних компаній в Україні. У дослідженні 
цієї теми науковці поділилися на дві групи. Перші за-
значають, що маркетинг втратив власні можливості, 
що для нього відсутнє місце в бізнесі. Другі вважа-
ють, що маркетингова діяльність, навпаки, накопи-
чує силу у плані як власного статусу, так і впливу на 
прийняття стратегічних рішень, тому можна заявля-
ти, що його роль нині є значущою.

Зважаючи на активні сучасні процеси, що від-
буваються на світовому ринку, можемо визначити 
перспективи розвитку маркетингової діяльності між-
народних компаній в Україні:

– простежується координування та інтегрування 
різних видів діяльності в масштабі всього світового 
господарства;

– все більшої ролі набуває сфера послуг, яка 
стрімко збільшується і пронизує фактично всі етапи 
зовнішньоекономічних угод;

– множинність товарних форм приводить і до 
множинності цін;

– спостерігається зміцнення захисної функції 
міжнародного маркетингу, яка полягає не у максимі-
зації і збільшенні продажів наукомісткого продукту, 
а, навпаки, у стримуванні її передачі конкуруючим 
суперникам;

– стратегічні рішення щодо каналів збуту знахо-
дять нову специфіку. Мається на увазі не лише по-
ширена стратегія «втягування ринком», а й подібні 
стратегії, такі як «система створення цінності», «клі-
єнти своїх клієнтів».

Висновки. Нині під час виходу компаній на зо-
внішній ринок загострюється низка проблем: посилю-
ється конкуренція, збільшуються ризики порівняно з 
діяльністю в національних масштабах, підвищують-
ся вимоги до якості продукції, зростає залежність 
успішності просування товару від глибини розуміння 
особливостей зарубіжного ринку.

Визначено перспективи розвитку маркетингової 
діяльності міжнародних компаній в Україні. Серед 
них основними є координування та інтегрування 
різних видів діяльності в масштабі світового госпо-
дарства; збільшення сфери послуг; множинність то-
варних форм приводить і до множинності цін; зміц-
нюється захисна функція міжнародного маркетингу; 
стратегічні рішення щодо каналів збуту знаходять 
нову специфіку.

Проведене дослідження прикладів успішного ви-
ходу на міжнародні ри-нки українських компаній дало 
змогу зробити висновок, що нестандартні маркетин-
гові рішення, творчий підхід, а також гнучке викорис-
тання маркетингових методів дають найбільш ефек-
тивний результат. Водночас специфіка будь-якого 
міжнародного маркетингу не скасовує принципів 
національного. На зарубіжних ринках для реалізації 
стратегії компанії слід застосовувати і стандартні під-
ходи, такі як формулювання маркетингових завдань 
і мети виходу на міжнародний рівень, аналіз специ-
фіки середовища, вибір цільової аудиторії, забезпе-
чення правильного позиціонування продукції і вибір 
найбільш ефективного способу просування, а також 
контроль за реалізацією маркетингової діяльності.
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