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МІЖНАРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА  
ОБРАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

 
Ключовим чинником, який впливає на вироблення маркетингових 

підходів, є особливості зовнішнього макро- та мікросередовища. 
Мікросередовище формують сили, що стосуються обслуговування 

споживачів: постачальники, маркетингові посередники, клієнти, 
конкуренти та контактні аудиторії. Складовими макросередовища є 
демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні чинники 
та чинники культурного оточення суб’єкта міжнародної бізнес-діяльності 
[1, 55]. 

Міжнародне середовище (макро-, мікро-) оцінюють за двома 
напрямками: 

1) з огляду на глобальні сили, які спонукають до стандартизації та 
обумовлені різноманітними причинами: ефектом економії на масштабі, 
конкуренцією, поведінкою та очікуваннями споживачів; 

2) з огляду на локальні сили, які привертають увагу до локальних 
особливостей: різноманітності правових норм, культур, традицій 
споживання, своєрідності збутових мереж. 

Ступінь впливу глобальних і локальних сил вимірюється двома 
біполярними характеристиками: як значний (потужний) і незначний 
(слабкий). У глобальному середовищі сили, які спонукають до 
стандартизації, є досить потужними, щоб придушити локальні 
(регіональні) детермінанти. Для таких ринків найдоцільнішим є 
використання глобальної (уніфікованої) маркетингової стратегії [2, 105]. 

Основними технологічними чинниками, які сприяють зміцненню 
міжкорпоративної співпраці, є такі бар’єри проникнення: 

 розподіл ризиків, пов’язаних з розробкою та використанням 
нових технологій; 

 прагнення випередити конкурента в комерційному використанні 
результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт; 

 запобіганняння труднощам, пов’язаним з відмінностями у 
національних патентних законодавствах; 

 необхідність уникнення протекційних бар’єрів; 
 бажання інтегрувати окремі винаходи в рамках нових систем 

виробничого чи споживчого призначення. 
У мультинаціональному середовищі, на противагу глобальному, 

домінують місцеві (регіональні) традиції у споживанні, особливості 
споживчих переваг і правових норм, властиві конкретній країні. Таке 
середовище характерне, зокрема, для харчової та легкої промисловості, 



коли смаки та упередження покупців відчутно впливають на їх споживчий 
вибір і поведінку під час купівлі. Мультинаціональне середовище потребує 
використання адаптаційної маркетингової стратегії, найбільш 
оптимальним механізмом взаємозв’язків між головною компанією та її 
дочірніми філіями мають стати відносини децентралізації. 

У нейтральному міжнародному середовищі (як, наприклад, у 
кольоровій металургії) вплив глобальних і локальних (регіональних) сил не 
є визначальним у діяльності, тому ТНК сама обирає оптимальну для неї 
маркетингову стратегію [3, 82]. 

Транснаціональне середовище характеризується поєднанням 
потужного тиску щодо стандартизації та відчутного впливу локальних сил. 
Маркетологи оцінюють таке поєднання як найскладніше для 
маркетингової діяльності, оскільки воно потребує використання елементів 
стандартизації з необхідним для кожного регіонального ринку 
адаптаційним комплексом. 
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