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Т. М. ЦИГАНКОВА, канд. екон. наук 

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО 
КОМПЛЕКСУ: МЕЖІ АДАПТАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Одним з основних елементів створення стратегії виходу фірми 
на зовнішній ринок є розробка міжнародного маркетингового 
комплексу, який фактично віддзеркалює в своєму практичному 
втіленні сучасну систему маркетингу. Інакше кажучи, комплекс 
маркетингу об’єднує всі інструменти та заходи зі здійснення впливу 
на формування очікуваного попиту на свій товар, продукцію фірми. 
Досягти ринкового успіху можна запропонувавши післяпродажний 
сервіс товару, зручне пакування, унікальні якості, високу чи низьку 
ціну залежно від очікувань сегмента, продаж у кредит, або ж 
використавши вдалий рекламний прийом чи запропонувавши товар 
у зручному для споживача місці. Ці численні можливості впливу на 
цільовий сегмент у світовій практиці прийнято об’єднувати в 
чотири основні групи: товар, ціна, канали розподілення та 
просування. Названі групи маркетингових перемінних утворюють 
структуру маркетингового комплексу, який за першими літерами 
складових (product — товар, price — ціна, place — канали, promotion 
— просування) отримав назву «концепція 4Р». Досягнена 
практикою логічність цієї концепції спрямовує всю маркетингову 
діяльність фірми: вивчивши потреби, вимоги та поведінку 
споживача йому слід запропонувати очікувану ним продукцію 
(реалізація елемента — товар); запропонована продукція має 
відповідати фінансовим можливостям споживача щодо її придбання 
(реалізація елемента — ціна); якісний і за прийнятною ціною товар 
має бути запропонований у зручному для споживача місці 
(реалізація елемента — канали розподілення) і, нарешті, 
стимулюючи акт купівлі, або інформуючи про свою пропозицію, 
фірма повинна створити імідж товару, прорекламувати його 
(реалізація елемента — просування товару на ринок). 
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Але, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, реалізація 
цієї концепції натикається на ряд труднощів, які врешті-решт, 
знижуючи очікуваний ринковий успіх фірми і викликаючи 
напруженість у діяльності, підривають певною мірою 
впевненість у дієвості цієї концепції. Ці труднощі, на наш погляд, 
слід поділити на три складові: 

— неправильне розуміння, а отже, і використання концепції 
маркетингового комплексу; 

— відсутність балансу, узгодженості між заходами програми 
маркетингового комплексу та їх фінансовою підтримкою; 

— недостатня обґрунтованість маркетингового комплексу, яка 
виникає, як правило, внаслідок його побудови виходячи із 
власних можливостей і поглядів фірми, а не вимог споживача і 
середовища. 

Неправильне розуміння і використання «концепції 4Р» більше 
притаманне багатономенклатурним фірмам і пояснюється тим, 
що вдосконалюючи асортимент продукції, знижуючи ціни на 
деякі її види, відкриваючи фірмові магазини або розширюючи 
роздрібну мережу продажу, беручи участь у галузевих виставках 
та ярмарках, рекламуючи продукцію фірми, маркетологи 
використовують «4Р» відносно продукції загалом, а не до 
кожного товару окремо. З погляду фірми вона займається і 
товаром, і ціною, і каналами і просуванням, тобто концепція 
маркетингу реалізується. А з погляду споживача можуть 
утворюватися різні ситуації: хороший товар, але неадекватна 
ціна; існує товар, але споживач не отримав від фірми інформації 
щодо його переваг; товар постійно рекламується, але має істотні 
недоліки тощо. Таким чином, якщо фірма виробляє товар (або 
надає послуги) X, Y та Z, то маркетинговий комплекс має 
розроблятися в повному обсязі для кожного з товарів окремо 
(«4Р» для Х, «4Р» для Y та «4Р» для Z). Маркетинговий комплекс 
— це атрибут товару, а не фірми, за винятком однопродуктових 
виробництв. 

Недостатня обґрунтованість маркетингового комплексу є 
наслідком певної суб’єктивності у визначенні переваг власного 
продукту і відповідних маркетингових дій. Природі людини 
притаманно оцінювати результати власних дій як досягнення, 
виправдовувати і пояснювати їх зі зручних для себе позицій. 
Тому покладаючись тільки на своє бачення ситуації, без 
відповідних маркетингових досліджень з обов’язковими 
опитуваннями споживачів, маркетологи ризикують створити 
необґрунтований маркетинговий комплекс. І, нарешті, 
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відсутність балансу між заходами програми маркетингового 
комплексу та фінансовою підтримкою роблять маркетингові 
заходи недієвими. В цій проблемі, у свою чергу, є дві сторони. З 
одного боку, фірма з об’єктивно обмеженими фінансовими 
ресурсами, а з другого — ринок, споживачі, середовище з 
вимогами пристосування діяльності фірми. Тому завдання 
маркетолога і полягає в розумному балансуванні між 
можливостями фірми та вимогами ринку. Якщо фахівці, 
розробляючи маркетинговий комплекс, будуть виходити тільки з 
обмеженого маркетингового бюджету, спрямовуючи його на 
стандартні статті витрат, то маркетингова програма може бути 
неефективною (співвідношення витрат та отриманого 
результату). І навпаки, намагаючись задіяти всі елементи 
маркетингових субміксів, розробити максимальну кількість 
маркетингових заходів, маркетинговий відділ потребуватиме 
великого за обсягами фінансового бюджету, що також знизить 
ефективність розробки комплексу. 

Доцільно нагадати, що «концепція 4Р» виникла з практичних 
потреб маркетингово орієнтованих фірм і була спрямована на 
підвищення ефективності виробництва. В оригіналі вона має 
назву «marketing mix» (маркетинговий мікс, суміш), а тому 
передбачає певний набір найбільш ефективних та дієвих у даній 
ринковій ситуації інструментів впливу на попит (суміш), єдино 
можливе поєднання яких має привести до вибухового ефекту — 
забезпечити фірмі досягнення поставленої маркетингової мети. 
Більше того, кожен з елементів маркетингового комплексу є 
частиною маркетингового плану, складовою реалізації 
маркетингової стратегії фірми. 

Для правильного використання «концепції 4Р» слід мати на 
увазі, що серед елементів комплексу тільки складова «товар» має 
пріоритетне значення, є вихідним пунктом розробки інших 
маркетингових програм. Послідовність у розгляді та 
представленні окремих елементів комплексу (товар  ціна  
канали  просування), що встановилась у більшості зарубіжних 
та вітчизняних публікацій, часто сприймається як необхідна, 
найдоцільніша і на практиці. Але вона необов’язкова. Наприклад, 
ціна товару буде залежати і від обраного каналу розподілення і 
від методів просування; залежно від специфіки розподілення слід 
обирати методи просування; цінова конкуренція може зумовити 
зниження витрат на канали розподілення і систему просування, а 
отже, змінить і самі їх методи. Таким чином, ефективний 
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міжнародний маркетинговий комплекс формується тільки 
завдяки паралельній, взаємопов’язаній розробці всіх елементів. 

Слід зазначити, що у світовій маркетинговій теорії 
найпоширенішою стала «концепція 4Р», хоча деякі автори 
абсолютно, на наш погляд, правомірно пропонують розширеніші 
трактування, додаючи до відомих уже чотирьох елементів, 
наприклад, пакування (packing — «5P»), персонал (personelle — 
«6P») тощо [1, c.9]. Поділення елементів впливу на споживача на 
певні групи не є законом. Якщо з погляду важливості для 
реалізації товару є саме його пакування, то цей елемент доцільно 
виділити окремо. Так, перейшовши і в Україні на систему 
персональних продажів, шведська косметична фірма «Oriflame», 
безумовно, особливу увагу в маркетинговій діяльності 
приділятиме персоналу, тобто штату консультантів-продавців, 
які вже будуть поєднувати в собі і канал розподілення, і метод 
просування товару на ринок, бо вони і продають, і рекламують 
продукцію фірми одночасно. 

Визначаючи абсолютну універсальність «концепції 4Р» 
відносно різних товарів та сфер діяльності, необхідно зазначити, 
що як у зарубіжній, так і в українській літературі з маркетингу 
нема єдності серед авторів стосовно практичного використання 
концепції маркетингового комплексу. Погоджуючись з набором 
елементів комплексу (товар, канали, ціна, просування), автори у 
своїх рекомендаціях пропонують починати формування 
комплексу з маркетингового дослідження або акцентують увагу 
на питаннях створення асортименту товарів. Такий різнобій є 
результатом змішаного трактування різних підходів до розуміння 
маркетингового комплексу, що, безперечно, ускладнює 
розуміння широким загалом українських підприємців концепції 
маркетингу і, відповідно, уповільнює процес її ефективного 
використання. Більшість авторів сприймають маркетинговий 
комплекс у трактовці Ф. Котлера (рис.1). Інші із самого початку 
закладають у це поняття стратегічний підхід (рис.2). 
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Рис. 1. Елементи маркетингового 
комплексу (за Ф. Котлером, Р. 

Вільсоном) 

Рис. 2. Елементи маркетингового 
комплексу (за Harold J. Segal, 

Loycis E. Boone, David L. Kurtz) 

Теоретичних суперечностей у цих підходах, представлених у 
«чистому» вигляді, немає, але їх невдале поєднання ускладнює 
практичне використання концепції. Так, один з дослідників 
пропонує такий склад елементів комплексу просування для 
розробки експортного плану: «стандарти реклами, брошури, 
виставки, журнали, мови, специфіка ринку, результати 
маркетингових досліджень, мерчандайзинг, газети, листівки, 
пабліситі, радіо, продажі, спонсорство, телебачення» [2, с.300]. У 
цьому переліку є як методи просування та носії маркетингової 
інформації, так і умови розробки стратегії просування (знання 
мови, особливостей ринку, проведення попередньо 
маркетингового дослідження). Практично використати цю 
інформацію в маркетинговій діяльності неможливо. Цей приклад 
показує, що треба відрізняти складові субміксів (товарного, 
цінового тощо) та коло питань щодо розробки відповідної 
стратегії (товарної, цінової, просування тощо). Наприклад, 
просувати товар на світовий ринок можна за допомогою: 
реклами, стимулювання купівель, персональних продажів та 
пабліситі. Це складові субміксу просування. Але в яких 
пропорціях фірма використовуватиме ці маркетингові 
інструменти буде залежати вже від обраної стратегії просування, 
яка розробляється в такій послідовності: визначити можливості 
комунікації, проаналізувати наявність ресурсів маркетингової 
комунікації, чітко встановити цілі комунікації за принципом 
«товар—ринок», розробити й оцінити альтернативні варіанти 
комунікації, сформулювати (якщо необхідно) специфічні 
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завдання просування, розробити збалансований комплекс 
просування. 

Чітке відокремлення елементів маркетингових субміксів від 
дій з розробки відповідних стратегій має і принципове 
практичне значення при маркетинговому плануванні. Якщо 
маркетинговий план (основну його частину) для зручності 
представити у вигляді таблиці, то по вертикалі будуть 
розташовані елементи субміксів, а по горизонталі — відповідні 
заходи маркетингового відділу на плановий період відносно 
цього елемента. Звідси легко зрозуміти, що: 

по-перше, формування міжнародного маркетингового 
комплексу починається з визначення елементів субміксів 
відносно певного товару (послуги); 

по-друге, міжнародний маркетинговий комплекс є 
основною частиною маркетингового плану і, відповідно, 
об’єктом контролю. 

Формуючи елементи субміксів, слід не забувати, що це 
інструменти впливу на споживача, а отже, він має їх помітити, 
відчути. Саме тому на елементи комплексу треба дивитися з 
позиції споживача: 

товар — набір характеристик, що задовольняють попит, 
потреби споживача; 

ціна — рівень вартості товару, що відповідає купівельній 
спроможності споживача, або стимулює купівлю негайно чи в 
перспективі завдяки системі знижок; 

розподілення — умови отримання товару, місце його продажу; 
просування — система отримання інформації про товар та фірму. 
Виходячи з цього, для товарів можна запропонувати такий 

приблизний склад елементів субміксів: 
товар — якість (набір основних техніко-економічних 

характеристик товару, що формують відносну, конкурентну 
перевагу); дизайн; товарна марка, торговельний знак; пакування; 
гарантії; можливість купівлі в кредит, доставка та монтаж, 
обслуговування після продажу; 

ціна — рівень ціни; можливість та система знижок; 
розподілення — кількість каналів розподілення; кількість 

пунктів продажу, система замовлень, швидкість виконання 
замовлень, стабільність виконання замовлень (рівень запасів); 
культура обслуговування; 

просування — реклама, стимулювання збуту, персональні 
продажі, пабліситі, участь у виставках-ярмарках, презентації тощо. 
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Така особливість послуги як її нематеріальність знімає 
питання дизайну, пакування, доставки та монтажу тощо. 
Неподільність послуги (невід’ємність від виконавця) та 
неоднаковість її якості при повторенні можуть обумовити 
виділення субміксу «персонал», де будуть враховані такі аспекти, 
як освіта, кваліфікація, зовнішній вигляд, корпоративна 
поведінка тощо. Нематеріальність та незбереженість послуг 
знімають питання каналів розподілення в їх традиційному 
вигляді відносно промислових товарів і актуалізують поняття 
«місце надання послуги». Приміщення банку, перукарні, лазні, 
консалтингової фірми, інтер’єр готелю та інше є каналами 
розподілення послуги, які «скоротилися» до названих місць. 

Отже, починаючи формування міжнародного маркетингового 
комплексу, можна взяти за основу складові субміксів цього 
товару на вітчизняному ринку, або за описаною методикою 
скласти повний набір маркетингових змінних. 

При цьому сутність формування ефективного міжнародного 
маркетингового комплексу полягає в доцільній адаптації кожного 
з його елементів до вимог цільового зарубіжного сегмента 
(ринку) або їх сукупності. 

Залежно від ступеня пристосування міжнародного 
маркетингового комплексу до особливостей різних зарубіжних 
ринків (сегментів світового ринку) у маркетинговій практиці 
розрізняють три типи маркетингового комплексу: 
індивідуалізований (диференційований), стандартизований, 
комбінований. 

Індивідуалізований (диференційований) маркетинговий 
комплекс передбачає пристосування всіх його елементів до 
потреб кожного зарубіжного ринку (сегмента світового ринку). 
Стандартизований — навпаки, характеризується тим, що всі 
його елементи однаковою мірою пристосовуються до всіх 
зарубіжних ринків або сегментів (в усіх країнах товар 
пропонується зі стандартними, однаковими характеристиками, 
за однією ціною, з використанням однакових систем 
просування та каналів розподілення). Але зрозуміло, що 
найрозповсюдженішим є комбінований маркетинговий 
комплекс, який передбачає одночасно як диференціацію 
деяких елементів, так і стандартизацію інших. Наприклад, 
стандартний товар може однаково рекламуватися на всіх 
зарубіжних ринках, а ціни та канали розподілення бути 
адаптованими до місцевих умов. Це найпоширеніший підхід до 



побудови та реалізації міжнародного маркетингового 
комплексу. 

Інтернаціоналізація світового господарства, тенденції до 
його глобалізації, а також безумовні фінансові та організаційні 
переваги стандартизації роблять стандартизований підхід до 
створення міжнародного комплексу маркетингу 
найефективнішим. Але на заваді скорішого розповсюдження 
такого підходу до всіх ринків стоять особливості економічного, 
соціально-культурного, політико-правового середовища країн. 
Світовий досвід свідчить, що в стандартизації міжнародного 
маркетингового комплексу існують певні стадії. Спочатку на 
всіх зарубіжних ринках пропонується стандартизований 
продукт. На другій стадії до цього додається однакова система 
просування. Третя стадія доповнює стандартизацію однаковим 
рівнем цін та ціновими стратегіями, завершує стандартизацію 
використання однакових каналів розподілення тощо (рис.3). 
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Рис. 3. Стадії стандартизації міжнародного маркетингового комплексу 
4 

 
Однак на практиці більшість міжнародних компаній вважають 

за доцільне стандартувати продукт та заходи з просування, а 
цінову стратегію та стратегію просування адаптувати до місцевих 
вимог зарубіжних ринків. Проте і в цих процесах кожен з 
елементів міжнародного маркетингового комплексу 
оптимізується, тобто склад міні-міксів формується з урахуванням 
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вимог зарубіжного ринку та можливостей фірми. Це робиться з 
метою уникнення негативних наслідків як надлишкової адаптації, 
так і надлишкової стандартизації (таблиця). 

Таблиця 
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ НАДЛИШКОВОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Елементи 
міжнародного 
маркетингового 

комплексу 

Негативні наслідки 
надлишкової адаптації 

Негативні наслідки 
надлишкової стандартизації 

Товар 

 виникнення необхідності 
«стандартизації в 
адаптації» 

 додаткові фінансові 
витрати на адаптацію 

 несприйняття сегментом 
стандартизованого 
продукту 

 зниження 
конкурентоспроможності 

 можливі фінансові 
витрати на зворотну 
адаптацію 

Просування 

 додаткові витрати на: 
– проведення 
маркетингових досліджень; 
– утримання персоналу; 
– проведення рекламних 
кампаній 

 несприйняття сегментом 
стандартизованого 
продукту 

 зниження 
конкурентоспроможності 

 можливі фінансові 
витрати на зворотну 
адаптацію 

Канали 
розподілення  

 складнощі управління 
збутом 

 виникнення надлишкової 
цінової диференціації 

 витрати на створення 
каналів збуту 

 загроза «втрати» сегмента 

Ціна 

 можливість виникнення 
паралельного експортного 
обігу 

 втрата довіри партнера 
(особливо для товарів 
виробничо-технічного 
призначення) 

 зменшення прибутку 
 скорочення обсягів 
реалізації на ринках з 
низькою купівельною 
спроможністю 

 порушення балансу «ціна-
якість» на ринках з 
високою купівельною 
спроможністю 

 
Аналіз можливих негативних наслідків надлишкової адаптації 

та стандартизації показує, що крім зазначених вище 
методологічних проблем формування маркетингового комплексу, 
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в міжнародній діяльності існує проблема його оптимізації в 
контексті меж доцільної адаптації та стандартизації. При цьому 
наслідки надлишкових заходів при формуванні міжнародного 
маркетингового комплексу мають комплексний характер і 
можуть спричинити не тільки суто маркетингові, а й фінансові 
проблеми. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ 
В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ І ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

За винятком окремих періодів зі значним прискоренням 
інфляції та супутнім знеціненням грошової одиниці (Аргентина 
 1989 р., Бразилія  19921993 рр., Мексика  1995 р.), 
перехід до стійкого економічного зростання в країнах Латинської 
Америки супроводжується поступовим зменшенням зовнішньої 
заборгованості (рис. 1). Найкраще це ілюструє досвід Чилі, де 
протягом 19851995 рр. значення зовнішнього боргу 
зменшилося зі 130% до 39% від ВВП. Приблизно на такому ж 
рівні стабілізувалося співвідношення «зовнішній борг/ВВП» в 
економіці Мексики. У Бразилії в другій половині 1990-х років 
зовнішній борг становить 22—23% від ВВП, що майже вдвічі 
менше значень кризового 1984 р. Лише в Аргентині після 
значного зниження зовнішнього боргу до 26% від ВВП у 1993 р. 
надалі відбувається поступове зростання цього показника. 


