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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ 

Роль та значення маркетингу у діяльності фірми на глобальних товарних ринках значно зростає.  

З погляду змін, які не лише мали місце, а й розвиваються у сфері міжнародних економічних відносин, 

варто зазначити: саме орієнтація на глобальні зміни й тенденції, планування діяльності в 

довгостроковому режимі, а також адекватна політика уряду нашої держави можуть привести до 

позитивних змін у позиції підприємств, а отже, і країни загалом на світовому ринку.  

Зокрема, під час комплексного дослідження сутнісних аспектів глобалізації бізнесу неминуче 

виникає чимало запитань: які саме підприємства зможуть отримати виграш від глобалізації бізнесу? Які 

найбільш ефективні маркетингові рішення – стратегії глобалізації бізнесу – необхідно розробити? З якого 

моменту бізнес можна вважати глобальним? Відповідь на ці запитання можна дати лише в процесі 

розробки методології вивчення глобалізації бізнесу загалом, а також окремих її аспектів, пов’язаних із 

маркетинговими стратегічними рішеннями на зовнішніх ринках збуту та з інформаційно-

комунікативними проблемами глобалізації вітчизняного бізнесу. 

Але до того як планувати вихід на зовнішні ринки збуту, необхідно проаналізувати проблеми 

розвитку вітчизняних підприємств на національних ринках, адже на мікроекономічному рівні наслідки 

кризи теж залишаються важливим чинником впливу. Цілком зрозуміло, що для більшості вітчизняних 

підприємств за сучасних умов об’єктивно основним орієнтиром діяльності залишаються їхні власні 

виробничі можливості. Відчуваючи постійний дефіцит обігових та інвестиційних коштів, значні проблеми 

з виробництвом та збутом виробленої продукції як на внутрішньому малоактивному, так і на 

зовнішньому ринку, дедалі більший, внаслідок відкритості внутрішнього ринку, тиск конкурентів, вони 

сьогодні переважно стоять перед проблемою виживання, а не розв’язання задач задоволення потреб 

споживачів, що зростають. Це пояснюється також тим, що освоєння необхідної конкурентоспроможної 

продукції потребує, як правило, технологічного оновлення виробництва, що пов’язано зі значними 

труднощами організаційно-технічного та економічного характеру. Крім того, керівники підприємств ще 

просто не готові до роботи, пов’язаної із прийняттям самостійних рішень, особистої відповідальності та 

ризику, який зазвичай притаманний у запровадженні будь-яких новацій.  

Тому вітчизняні підприємства змушені продовжувати випуск тієї продукції, яка відповідає 

наявним можливостям підприємства. До певного часу така політика є не лише можливою, а й 

виправданою, що дає змогу певною мірою згладжувати дію майбутніх тяжких проблем соціально-

економічного характеру, які неминуче виникнуть внаслідок вкрай необхідної реструктуризації 

вітчизняного виробництва. В умовах ненасичення ринку, особливо якщо продукція підприємства є 

певною мірою дефіцитною, що не дивно, враховуючи високий ступінь монополізації виробництва в 

країні, зазначені підприємства можуть певний час протриматись на плаву.  



Перехід до нових економічних відносин, розширення імпорту високоякісних товарів, виникнення 

елементів конкуренції на внутрішньому та її посилення на зовнішніх ринках роблять неможливим 

тривале продовження інерційного руху в обраному напрямку. Підвищення уваги до споживача, його 

реальних запитів спонукає до систематичного оновлення продукції, диверсифікації виробництва – стає 

об’єктивною необхідністю. Існують особливості сучасних світових процесів, які суттєво впливають на 

діяльність міжнародного бізнесу в Україні: посилення монополізації та тиску на «слабкі країни» (сьогодні 

транснаціональні компанії контролюють до 60 % світового промислового виробництва та понад 70 % 

світової торгівлі); посилення цінової конкуренції; диспаритетність розвитку світових економічних систем і 

прискорення процесу їхнього зближення; часткова зміна якості конкурентної боротьби (через 

оволодіння певною кількістю напрямів унаслідок штучного ослаблення конкурентів); структурні 

зрушення у світовому господарстві; переважання факторів рентабельності над факторами ефективності. 


