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Monografia pt. Merchandising Management in the Context of Active Sale and Sustainable 
Development (Zarządzanie merchandisingiem placówki detalicznej w kontekście aktywnej 
sprzedaży i zrównoważonego rozwoju) jest interesującą pracą poświęconą zagadnieniom 
marketingu przedsiębiorstwa handlowego. Została przygotowana przez zespół pracowni-
kow naukowych Katedry Marketingu Wydziału Handlu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Bratysławie − prof. ing. Jarosłava Kitę, dr. Pavla. Konštiaka (pełniącego zarazem funkcję 
redaktora naukowego) i doc. Pavla Kitę. Autorzy monografii mają poważne osiągnięcia na-
ukowo-badawcze w obszarze nauk handlowych. Są uznanymi autorami wielu, wartościo-
wych prac badawczych, monografii, artykułów, ekspertyz, podręczników i materiałów dy-
daktycznych przeznaczonych dla studentów słowackich. Prof. ing. Jaroslav Kita jest ponadto 
osobą bardzo dobrze znaną i cenioną w środowisku nauk o handlu i marketingu w Polsce, 
także we Francji − będąc m.in. członkiem międzynarodowej grupy badawczej. Od wielu lat 
jest także członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”. 

Monografia została oparta na wynikach badań finansowanych z grantu VEGA (Vedecka 
Grantova Agentura w Bratysławie, odpowiednik polskiego NCN) nr 1/0282/15 Instruments 
of Marketing Policy in New Business Models Orientated AT Creating Multiple Value for 
Consumer under the Conditions of Sustainable Development.

Przegląd wydawnictw 
i recenzje

handel_wew_1-2016.indd   358 2016-03-24   14:16:37



JAN. W. WIKTOR 359

Monografia jest poświęcona zagadnieniom merchandisingu sklepu − placówki han-
dlu detalicznego. Tym, co ją cechuje i pozytywnie wyróżnia jest sposób podejścia do pro-
blemu − i analiza tytułowego problemu nie tylko przez pryzmat „sztuki sprzedaży” czy 
umiejętności aranżacji sali sprzedażowej i podkreślenie podstawowych funkcji merchan-
disingu, zarówno w okresach krótkich − aktywizacji sprzedaży, jak i długiej perspekty-
wie czasu − utrzymanie lub zapewnienie trwałego, długookresowego rozwoju przedsię-
biorstwa handlowego i jego jednostek sprzedażowych, a także zrównoważonego rozwoju 
miejsc, regionów, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje. Rozwój ten autorzy postrzegają 
w odmiennym podejściu do merchandisingu. Jak trafnie konstatują, współcześnie merchan-
disingu nie można sprowadzać tylko do sposobu zorganizowania - „swoistego uporządko-
wania” sali sprzedażowej sklepu. Stanowi on bowiem wyraźnie szerszą kategorię. Zmiany 
zachowań nabywców, rozwój nowych formatów handlu, rozwój handlu elektronicznego  
(e-commerce) i sklepów on-line wymagają odmiennego, kompleksowego podejścia do problemów  
merchandisingu. Autorzy trafnie podkreślają nowe warunki i przesłanki społeczno-ekono-
miczne rozwoju handlu i determinanty zachowań rynkowych konsumentów, wzrost znaczenia 
kwestii etyki biznesu, ekologii produktów itp. Tego typu czynniki są przesłanką rozszerzenia 
dotychczasowej treści merchandisingu i rozwoju terminu „zarządzania merchandisingowego”, 
prowadzącego do tworzenia zestawu wartości dla nabywcy i zapewniającego zarazem długo-
okresowy rozwój przedsiębiorstwa handlowego, skorelowany ze zrównoważonym rozwojem 
regionu.

Opiniowana praca jest wartościową pracą badawczą, spajającą refleksję teoretycz-
ną i część empiryczną. Jej struktura odzwierciedla w pełni udane połączenie obu części. 
Monografia składa się z 6 rozdziałów, wstępu, zakończenia, słownika terminologicznego 
i spisu bibliografii.

Do sformułowania końcowej opinii niezbędna jest krótka charakterystyka poszczegól-
nych części. 

Rozdział I (Current state of the researched issue at home and abroad) ma charakter teo-
retycznej refleksji ukazującej stan badań nad merchandisingiem na świecie i, co naturalne, 
w Słowacji. Stanowi to ważny punkt wyjścia do ukazania istoty i przesłanek zmian oraz 
sposobu badań tytułowej kategorii. Oparta jest na szerokiej analizie literatury słowackiej, 
polskiej, czeskiej i francuskiej, w części − angielskiej (on-line). W sposób dokładny i precy-
zyjny ukazuje relacje między marketingiem (w ogóle) a marketingiem placówki handlowej, 
opisywanym właśnie poprzez kategorię merchandisingu. Autorzy dokładnie wyjaśnili jego 
naturę, funkcje, narzędzia i technikę. Na uznanie zasługuje teoretyczna analiza kompara-
tywna − ukazująca badania nad marketingiem handlowym w wymiarze międzynarodowym. 
Autorzy umieszczają ją w określonym kontekście historycznym, co jest trafnym i wartościo-
wym zabiegiem. Może stanowić ważny przyczynek dokumentacyjny do analizy rozwoju 
nauki o marketingu w ogóle, w tym na Słowacji. Udana refleksja teoretyczna łączy się tym 
rozdziale z trafnym podkreśleniem natury i znaczenia „zarządzania merchandisingowego” 
oraz zestawu narzędzi, jakie zarządzanie o tym charakterze może wykorzystywać w prakty-
ce. Reasumując, rozdział stanowi obszerne studium istoty, funkcji i znaczenia merchandisin-
gu w strategii aktywizacji sprzedaży i zapewnienia długotrwałego rozwoju przedsiębior-
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stwa handlowego i zrównoważonego rozwoju miejsca czy regionu. Poszczególne części 
rozdziału prowadzą Czytelnika od pogłębionej analizy terminologicznej (1.1. Definition 
and approaches to merchandising), przez ukazanie przesłanek, czynników zmiany podej-
ścia i przedstawienia istoty zarządzania merchanisingowego (1.2. Expanding the area of  
merchandising – merchandising management) do pogłębionej charakterystyki narzędzi wy-
korzystywanych w procesie zarządzania merchandisingiem placówki detalicznej (1.3. Tools 
of the Merchandising Manager of Retail Unit). Jest to rozdział napisany z wysoką znajomo-
ścią problematyki, ma ciekawą strukturę, interesująca narrację, a obszerna literatura umoż-
liwia Czytelnikowi dalsze, samodzielne studia nad problematyką.

W rozdziale II (Goal of the monograph) sformułowano cele monografii. Odnoszą się one 
zarówno do teorii, jak i praktyki merchandisingu. Za cel główny monografii autorzy przyjmują 
sformułowanie (lub wyznaczenie) teoretycznych podstaw i aspektów merchandinsingu. Jest to 
struktura celów istotna i ważna. Wśród nich warto podkreślić takie cele, jak: sformułowanie 
istoty merchandisingu łącznie z refleksją na temat historycznego rozwoju stanu poznania na-
ukowego, jego funkcji i klasyfikacji narzędzi, analizę systemu zarządzania merchandisingo-
wego oraz charakterystykę jego narzędzi z punktu widzenia nowych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, współczesnych trendów prezentowania oferty sprzedażowej, organizacji 
przestrzeni handlowej placówki oraz − co jest novum w badaniach tej problematyki − zarzą-
dzania relacjami z nabywcami oraz repozycjonowania merchandisingu. 

Realizacja celu głównego wymagała sformułowania dwóch cząstkowych (szczegóło-
wych) celów, odnoszących się do części empirycznej. Cele empiryczne są określone jako: 
charakterystyka relacji merchandisingu i systemu aktywnej sprzedaży jako nowego wymia-
ru oferty sprzedażowej sklepu, identyfikacja elementów merchandisingu w modelu bizneso-
wym placówki handlowej oraz sformułowanie etapów implementacji modelu do zarządza-
nia działalnością sklepu. 

Tak sformułowane cele teoretyczne i empiryczne należy uznać za ważne i istotne. Wnoszą 
one bowiem do teorii handlu i zarazem teorii marketingu istotny wkład. Porządkują dotych-
czasowy stan wiedzy w tym zakresie, a niektóre ujęcia wyraźnie wzbogacają i poszerzają. 
Cele teoretyczne tworzą właściwy „kontekst uzasadnienia” problemu, a cele empiryczne - 
przynoszą rozpoznanie rzeczywistości, określonej tytułem monografii.

Rozdział III (Methodology of work and methods of research) zawiera opis metodyki pracy 
i zastosowanych metod badań. Jest klasycznym fragmentem monografii o charakterze pracy 
badawczej. Cechą charakterystyczną przyjętej metodyki jest integracja podejścia ilościowe-
go i jakościowego. U podstaw badań jakościowych znalazło się kluczowe pytanie, dotyczą-
ce rozwoju oferty sprzedażowej jako istotnej części merchandisingu sklepu. Na podstawie 
studiów literatury i rozmów z menadżerami sklepów przez autorów został sformułowany 
własny model merchandisingu placówki handlu detalicznego. Z kolei podejście ilościo-
we zostało oparte na badaniach ankietowych, z autorskim kwestionariuszem badawczym. 
W badaniach ilościowych autorzy przyjęli hipotezę główną oraz trzy hipotezy szczegółowe. 
Hipotezę główną wyrażało założenie, że punktem wyjścia tworzenia wartościowej oferty 
sprzedażowej przez placówkę handlu detalicznego jest zachowanie rynkowe nabywców. 
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Zarówno hipoteza główna, jak i każda z trzech hipotez szczegółowych jest pod względem 
formalnym skonstruowana prawidłowo, jest na wskroś oryginalna. Tytułem egzemplifikacji 
podam treść hipotezy H-1: „narzędzia merchandisingu sklepu tworzą przesłanki do tego, 
aby nabywcy zatroszczyli się o siebie sami”. Należy wspomnieć także hipotezy pozostałe, 
które dotyczą zorientowania konsumentów na produkty nie-ekologiczne (H-2) oraz cen to-
warów ekologicznych (H-3). 

W procesie realizacji celów monografii wykorzystano trzy rodzaje metod. Pierwsza od-
nosiła się do studiów literatury przedmiotu, które pozwoliły na krytyczną analizę stanu po-
znania naukowego problematyki i przedstawienie założeń teoretycznych merchandisingu. 
Druga i trzecia grupa metod − analityczne i syntetyczne, wraz ze statystycznymi, zostały 
wykorzystane w analizie danych źródłowych, zebranych danych i materiałów oraz ich pre-
zentacji w części badawczej monografii. „Mieszanka” obu podejść i zestaw przyjętych me-
tod badawczych jest poprawny, właściwy dla rozwiązania celów monografii. 

W części IV monografii (Results) przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Ujęto 
je w 4 części. Pierwsza prezentuje badania nad relacjami między merchandisingiem a syste-
mem aktywnej sprzedaży (4.1. Merchandising and active sale). Druga zawiera analizę badań 
nad strategią zrównoważonego rozwoju jako nowym wymiarem aktywności marketingowej 
placówki handlu detalicznego (4.2. Sustainability as a new dimension of offer and activity of 
retail unit). Punktem wyjścia tego fragmentu monografii jest teza, że każda placówka han-
dlu detalicznego rozwija się w ścisłym związku z konkretną społecznością i środowiskiem 
lokalnym. Jej aktywność merchandisingowa jest przejawem aktywnej sprzedaży, która staje 
się istotnym czynnikiem zmian i która sama zmienia zachowania rynkowe współczesnego 
konsumenta. W takim właśnie szerokim kontekście, istotnych i znaczących uwarunkowań 
i zależności autorzy osadzają swoją pracę i swoje badania. Do tej kategorii − Sustainability − 
nawiązują ściśle przyjęte hipotezy badawcze, w tym zwłaszcza hipoteza nr 2 i 3. Jest to istot-
na wartość monografii i sposobu podejścia do problemu. Punkt trzeci (4.3. Object of the re-
search) charakteryzuje szczegółowo przedmiot badań. Stanowił je supermarket, znajdujący 
się przy obwodnicy autostrady, na obrzeżach Bratysławy. Punkt czwarty (4.4. Methodology 
of the research) zawiera prezentację metodologii badań. Autorzy prezentują cele i założenia 
planu badań. Zostały one oparte na kwestionariuszu ankiety. Charakterystyka jest właściwa, 
konkretna i wyczerpująca. Ukazuje w sposób wyraźny znajomość warsztatu metodycznego 
przez autorów, nie tylko od strony teoretycznej, lecz praktycznej − wskazuje na umiejętność 
przeprowadzenia własnych terenowych badań empirycznych w złożonych warunkach orga-
nizacyjnych i formalnych.

Kwestionariusz wykorzystanej ankiety jest prawidłowy − autorzy zaproponowali w nim 
jako główne problemy badawcze − takie kwestie, jak: mechanizm podejmowania decyzji 
o zakupie, sposób dokonania zakupu, stopień zaangażowania konsumenta w proces zaku-
pu, oczekiwane przez konsumenta charakterystyki nowoczesnego sklepu, a także wiedza 
nabywcy na temat ekologii produktu. Ten „wątek ekologiczny” jest zgodny z ważnym nur-
tem refleksji teoretycznej w monografii, dotyczącym „sustainability”. Konstrukcja ankiety 
i pytań jest właściwa. Ankieta zawierała pytania otwarte, zamknięte, półotwarte, filtrujące 
i charakterystyki ankietowanych. Grupa badawcza liczyła 358 respondentów. Interesujące są 

handel_wew_1-2016.indd   361 2016-03-24   14:16:37



362 PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

refleksje na temat podejścia do „modelu handlu” (4.1.1. Business model approach). Autorzy 
trafnie konstatują dwuznaczność terminu model biznesu i na tym tle w sposób precyzyjny 
prezentują własne, oryginalne refleksje i przemyślenia. Przyjmuję te rozważania i opinie 
z wyraźnym, pozytywnym podkreśleniem. Stanowią bowiem nie tylko samodzielną, istotna 
refleksję teoretyczno-metodyczną, ale także są podstawą autorskiego modelu placówki han-
dlowej z punktu widzenia wyników badań empirycznych (4.5. Business model of retail unit from 
the point of view of empirical research). Obejmuje on następujące elementy: przedmiot dzia-
łalności, wartość dla nabywcy (konsumenta), źródła i kluczowe kompetencje sklepu i przed-
siębiorstwa, ogniwo łańcucha wartości i rynkową pozycję firmy. Do tych elementów odno-
szą się szczegółowe wyniki badań autorów, są one przedstawione precyzyjnie, dokładnie. 
Szczegółowe analizy i wnioski prowadzą autorów do ogólnych twierdzeń, do właściwych 
merytorycznie uogólnień. Są przykładem dokładności rozumowania i trafności uogólnień. 

Rozdział V (Discussion) zawiera syntezę uzyskanych wyników. Jest ona zaprezentowana 
w dwóch punktach: 5.1. The hypotheses and research question oraz 5.2. Creation of retail 
unit offer as a merchandising tool. Pierwsza przynosi weryfikację trzech hipotez (dla ilustra-
cji warto podkreślić pozytywną weryfikację H-1 oraz negatywną − hipotez nr 2 i 3). Sposób 
prezentacji tych kwestii przez Autorów i charakter argumentów oceniam pozytywnie, są 
właściwe i w pełni oparte na wynikach badań empirycznych. Ze zrozumieniem przyjmu-
ję tezę autorów w punkcie 5.2., że w turbulentnych warunkach współczesnej gospodarki 
i rynku kluczowym czynnikiem sukcesu są nieustanne, wartościowe innowacje i wczesna, 
uprzednia reakcja przedsiębiorstwa na potrzeby i preferencje nabywców. Rozwinięcie tej 
tezy i jej uzasadnienie, przez refleksję teoretyczną i nawiązanie do rezultatów badań, za-
sługuje na pozytywne podkreślenie. Należy zaakcentować zwłaszcza trzy wymiary reflek-
sji − środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Pozwoliły one autorom na zaproponowanie 
zestawu elementów zarządzania merchandisingowego, kształtujących efektywność sklepu 
oraz komponentów łańcucha wartości oferty placówki handlu detalicznego. W tym ostatnim 
autorzy akcentują wyzwania wobec marketingu jednostki handlowej, designu sklepu, komu-
nikacji marketingowej. Wymagania te trafnie odnoszą do celów oferty, zdefiniowania po-
trzeb nabywców i adekwatnej oferty oraz elementów techniczno-ekonomicznych. Znajdują 
one swoją kontynuację w końcowym punkcie rozdziału, który dotyczy wyzwania wobec 
wartości oferty placówki handlowej, oferty złożonej, wieloaspektowej wartości dla nabyw-
cy. Na podstawie kombinacji trzech etapów i dwóch środowisk (naturalnego i społecznego) 
autorzy zaproponowali 6 wymiarów analizy, w tym trzy zagregowane o charakterze ekolo-
gicznym i trzy − ekonomicznym. Kombinacje te, zdaniem autorów, pokrywają wszystkie 
aspekty multiplikacji wartości dla nabywcy przez placówki handlu detalicznego. Struktura 
tych elementów jest oryginalna, trafna i kompleksowa, a sformułowane argumenty są w peł-
ni przekonujące.

Ostatnią część pracy stanowi rozdział VI (Theoretical and practical contributions), który 
ukazuje wkład monografii do teorii i praktyki. Opiniowana praca wnosi do teorii handlu 
istotne, nowe wartości, co można wiązać z odmiennym, szerszym, niż ma to miejsce w do-
tychczasowej literaturze, definiowaniem pojęcia merchandisingu. Jego istotę, jak trafnie 
podkreślają autorzy wyraża nie tyle zestaw konkretnych narzędzi i sposobów prezentacji 
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oferty, lecz zasadniczo odmienne podejście do zarządzania merchandisingowego. Ta zmiana 
podejścia jest oryginalnie zaprezentowana w monografii. Praca ma ponadto istotne znacze-
nie dla praktyki działań marketingowych przedsiębiorstw handlowych, ich sieci i poszcze-
gólnych placówek sprzedażowych. Monografia ma bowiem istotne wartości aplikacyjne, 
które z pewnością mogą dobrze służyć menadżerom firm handlowych do formułowania wła-
ściwych, atrakcyjnych strategii rozwoju, w tym zarządzania merchandisingowego, zmierza-
jącego do multiplikacji wartości dla nabywców i jednocześnie zapewniającego efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Monografia zespołu autorskiego − dr. Pavla Konštiaka, (pełniącego równocześnie funk-
cję redaktora naukowego), prof. ing. Jaroslava Kity i doc. Pavla Kity pt. Merchandising 
Management in the Context of Active Sale and Sustainable Development jest pracą intere-
sującą i wartościową. Jest to oryginalna monografia, oparta na głębokich studiach obszernej 
literatury i własnych badaniach empirycznych. Każda z części − teoretyczna i empiryczna 
− wnosi istotny wkład poznawczy i aplikacyjny do rozwoju nauk handlowych, teorii handlu 
i teorii marketingu oraz stanowi ważne źródło metodyczne dla projektowania twórczych, 
innowacyjnych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i ich poszczególnych 
jednostek sprzedaży detalicznej. Strategie te łączyć powinny kilka wymiarów − środowi-
skowy, społeczny i ekonomiczny i jako takie wpisywać się w strategie zrównoważonego 
rozwoju, multiplikacji wartości dla nabywców i wzrostu efektywności przedsiębiorstw han-
dlowych. 
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