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Міжнародний маркетинг включає в себе багатонаціональний процес 

планування та реалізації концепцій ціноутворення, просування та 

розповсюдження ідей, товарів і послуг для створення обміну, який 

задовольняє індивідуальні та організаційні цілі. Наявність передових засобів 

зв’язку та транспорту зменшила фізичну відстань між народами світу та 

перетворила світ на глобальне середовище. Країни світу наближаються до 

участі в можливостях глобального ринку. Потреби та бажання клієнтів не 

обмежуються продукцією, що виробляється та продається в межах 

країни. Сучасні покупці можуть отримати доступ до товарів або послуг, 

вироблених і проданих іноземними компаніями. Так само продукція 

виробників не призначена лише для внутрішнього ринку. Розвиток 

комп'ютерної мережі (Інтернет), електронної комерції, електронного бізнесу, 

мережевого маркетингу, швидких транспортних засобів та інших подібних 

досягнень зробили можливим доступ до продуктів будь-якої компанії в 

усьому світі [1-12]. 

Перш ніж зважитися на організацію збуту за кордоном, промисловому 

підприємству необхідно багато чого дізнатися. Йому треба докладно 

розібратися в особливостях міжнародного маркетингового середовища [1, 6, 

9]. В останні десятиріччя світове маркетингове середовище зазнало 

величезних змін. З'явилися нові можливості, і нові проблеми. Серед найбільш 

значних змін: 

 інтернаціоналізація світової економіки, яка знаходить своє вираження у 

стрімкому зростанні міжнародної торгівлі та капіталовкладень за кордоном; 

 поступова втрата домінуючого становища провідних світових 

імпортерів та пов'язані з цим проблеми пасивного торгового балансу та зміни 

вартості валют на світовому ринку; 

 становлення міжнародної фінансової системи, що забезпечує більш 

вільну конвертованість валют; 

 зрушення світових доходів на користь підприємств-виробників нафти; 

 зростання кількості торгових бар'єрів, що споруджуються для захисту 

внутрішніх ринків від іноземної конкуренції; 

 поступове відкриття нових великих ринків. 

Управління експортом і міжнародний маркетинг тісно пов'язані, але 

відрізняються. Управління експортом передбачає лише управління 

міжнародною торгівлею з країни перебування (експортера) до країни-гостя 

(імпортера). Це обмежується управлінням потоком товарів або послуг. У той 

час як міжнародний маркетинг - це всеосяжний і інтегрований термін, який 

також охоплює експорт продукції.  Якщо коротко, то можна сказати, що 



127 

 

експортний менеджмент є частиною міжнародного маркетингового 

менеджменту.  Управління  експортом більш тісно пов'язане з продажем 

продукції на міжнародному ринку. 

Міжнародний маркетинг займається визначенням потреб і потреб 

міжнародного (покупців) ринку, виробництвом продукції для задоволення 

цих потреб і побажань, а також прийняттям найбільш відповідного способу 

встановлення ціни, просування та розповсюдження продукту, щоб 

задовольнити ці потреби та бажання [3, 7, 11]. 

Сучасний маркетинг передбачає не тільки продаж або розповсюдження, 

але і виробничу, фінансову та кадрову діяльність. Крім того, не менш 

важливою є діяльність після продажу. Однак практики менеджменту та 

експерти використовують обидва терміни вільно і сприймають, більш-менш, 

як схожі. Концептуальна суперечка має невелике відношення до реальної 

практики. 

На наш погляд, силами сутності міжнародного маркетингу є сили 

притягання і сили поштовху. Примусові сили змушують націю продавати 

свої товари та послуги в інших країнах. Сили, що штовхають, включають 

низький рівень національного доходу, низький рівень дохіду на душу 

населення, низький внутрішній попит, несприятливий підхід уряду, високі 

ставки податків і зборів, урядову силу експортувати для отримання іноземної 

валюти, жорсткий місцевий ринок тощо. Ці сили змушують маркетолога 

вибрати міжнародний ринок. 

Інший набір сил - це тягові сили. Тяга змушує тягнути (залучати) 

бізнесменів для продажу своєї продукції на зовнішньому ринку, щоб 

використовувати привабливі можливості в зарубіжних країнах. Щоб 

скористатися перевагами більш прибуткових можливостей, їх залучають до 

бізнесу в інших країнах. Зміна рівня  привабливості міжнародного ринку 

може впасти або в силу притягнення, або сил поштовху, або обох сил 

одночасно. 
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Rozwój gospodarczy i jego procesy odgrywają ważną rolę w gospodarce i 

życiu społecznym, kształtują bowiem poziom i jakość życia mieszkańców. Rozwój 

gospodarczy jest procesem obejmującym ilościowe oraz jakościowe i strukturalne 

zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych. Analizy czynników 

determinujących rozwój gospodarczy mają ważne znaczenie teoretyczne i 

praktyczne. Pozwalają rozpoznać uwarunkowania oraz przyczyny rozwoju 

gospodarczego, a także wskazać na sposoby jego stymulacji i przyspieszenia. W 

niniejszej pracy podjęto próbę wskazania czynników determinujących rozwój 

gospodarczy województw korzystając z metod ekonometrycznych. Dobór 

potencjalnych zmiennych objaśniających do  modelu bazuje na dorobku 

teoretycznym ekonomii oraz dostępności informacji statystycznych na poziomie 

województw. Z tych względów do podstawowych determinant wpływających na 

zróżnicowanie województw pod względem poziomu rozwoju gospodarczego 

zaliczono: udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie pracujących, 

udział wartości produkcji sprzedanej przemysłów wysokiej i  średniowysokiej 

techniki w wartości produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, udział pracujących w 
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