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Modern conditions of functioning of the Ukrainian economy are characterized
by processes of globalization and internationalization. Best practices are achieved by
business entities that make the best use of existing potential in such conditions. Based
on external markets, enterprises should use all available resources to ensure
maximum competitiveness in harsh conditions. Marketing is one of the fundamental
components of success on the external market. Marketing in foreign economic
activity is a complex of well-informed and purposeful tools of international
management of the enterprise. Therefore, marketing of foreign economic activity
should be aimed at substantiating the key positions of management of the business
entity in the world market. Modern enterprises should have balanced organizational
structures, in which it is possible to provide a qualified assessment of management of
marketing activities. In today's market conditions, the effectiveness of management
of marketing activities is an integral factor in the stable and qualitative work of the
company, both on the domestic and foreign markets, which contributes to the growth
of profits.
According to the definition of the British Institute of Management, “marketing
is one of the types of creative management activity that promotes the expansion of
production and trade, increasing employment by identifying consumer inquiries, and
organizing research and development to meet these demands (research and demand
analysis)”. The marketing mix in accordance with [1] is a set of interconnected
marketing factors that the firm uses to achieve its goals.
World experience shows that there are certain stages in the standardization of
the international marketing complex. The first stage is the offer of a standardized
product; the second - to the product is added a system of promotion; the third stage is
the stage of complementing standardization with the same level of prices and pricing
strategies. The final stage of standardization is the use of identical distribution
channels [2, с. 67].
Development of the complex of international marketing begins with the
definition of export commodity policy of the company as a central link in the
marketing complex of the enterprise. According to the definition of the authors [3, 4],
export commodity policy is a predetermined period of time for a business entity on
the world commodity market. To develop and implement international politics, the
following conditions must be observed:
- clear understanding of its market potential (financial, industrial, competitive
and other opportunities);
- thorough study and analysis of the market of commodity substitutes in the
world market and prospects for its development;
- clear understanding of market barriers for entry into the world market;
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Секція 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

- determining the difficulties of extracting products that are exported from the
market and from production.
Modern operating conditions require from Ukrainian enterprises, including
industrial ones, the improvement of marketing management mechanisms. In most
cases, the marketing of enterprises is reduced to ordinary sales. Therefore, marketing
management requires changes because the process of attracting market mechanisms
to the production area of the enterprise significantly outstrips the intensity of
implementation directly in the production of scientific and technological
achievements.
Marketing management aims to improve the system in order to improve its
efficiency. In order to achieve this goal, there should be a set of organizational and
technical structures that cover structures, methods, cultures, techniques and
management styles. Based on the practice, it can be noted that an effective
organization is a structure in which all functions are subordinated and aimed at
achieving a single goal. One of the main problems of domestic enterprises is that
marketing is considered as a separate function, secondary in comparison with
production.
Modern conditions demand from domestic enterprises not only the efforts of
marketing services, regardless of their efficiency. Today, a new approach is needed
not only in relations with the market, but also in the organization of production,
which in turn requires changes in the philosophy of management. The main direction
of efficiency increase is the transition to the marketing orientation of the business
entities, which in the long run will lead to competitive advantages.
The organizational structure of the company's marketing, which occupies a
special place in the general organizational structure, is crucial for successful
marketing activities. Marketing at the present stage is the leading function of the
enterprise, providing competitive advantages both in the domestic market and on the
external ones.
In order to achieve its goals in industrial markets, the company uses complex
marketing, which allows to improve the efficiency of functioning in the long-term.
Development of complex marketing is due to the marketing strategy of the enterprise.
Marketing in foreign economic activity requires the accounting and
implementation of its strategic objectives. Necessary conditions for ensuring longterm and effective activity of the enterprise in foreign markets are: system of
effective observation of world markets; response rate for specific orders and demand;
effective communication channels, monitoring and analysis of information for
tracking the results. Thus, the process of marketing activities of the business entity is a constantly repeated post of prescription actions to the stages. The step-by-step
model of improvement of management of marketing activity of the enterprise is
offered.
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Інформація, на основі якої проводиться оцінка і прогнозування
структурних зрушень повинна бути вичерпною і доступною. Вона повинна
дозволити здійснити проведення з дотриманням необхідних формальних
правил обчислень і змістовного аналізу отриманих результатів.
Інформація повинна мати такі характеристики:
- значимість одержуваних на основі дослідження результатів, їх
можливість впливати на рішення, що приймаються;
- достовірність, нейтральність і можливість перевірки;
- порівнянність: це дозволяє в процесі аналізу і ухвалення рішення
виявити подібності, відмінності та тенденції досліджуваного об’єкта;
- сталість: ця вимога наступності до методичної та облікової процедурам
при обробці інформації;
- суттєвість: дозволяє виявити вказує на відносну важливість тієї чи іншої
події;
- ефективність: це означає, що вигоди отримані на основі інформації,
повинні бути вищими за витрати на її придбання або отримання.
Аналіз співвідношень структуроутворюючих елементів складних систем,
якою є національна економіка, вимагає адекватної інформаційної бази.
Логічним є використання будь-якої статистичної системи, організованої на
основі загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів. Це дозволить
вирішити проблему порівнянності результатів.
Цим вимогам відповідає система національних рахунків. Дана система є
достатньою основою для подання порівнянних даних в міжнародні організації і
для розробки узгоджених міжнародних принципів і стандартів більш
спеціалізованих розділів економічної, фінансової та іншої статистики.
Система національних рахунків (СНР) – обліково-статистичний стандарт,
що дає змогу на основі взаємопов’язаних показників і класифікацій
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