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Sprawozdanie z konferencji pt. Marketing w procesie 
internacjonalizacji rynku (Lwów, 26-28 września 2013 roku)

W dniach 26-28 września 2013 roku we Lwowie odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Marketingu i Logistyki 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” we Lwowie. Hasłem przewodnim kon-
ferencji był Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Tak sformułowany temat spo-
tkania nawiązywał do postępującego procesu umiędzynarodowienia i globalizacji działal-
ności przedsiębiorstw oraz nasilenia się procesów konkurencji. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele polskiego i ukraińskiego środowiska akademickiego zarówno z uniwersyte-
tów, jak i politechnik (Szczecin, Koszalin, Łódź, Częstochowa, Poznań, Wrocław, Katowice, 
Warszawa, Lublin, Lwów), łącznie ok. 60 osób.

 Skład Rady Programowej tworzyli reprezentanci środowiska naukowego z Polski 
i Ukrainy, skupiającego się wokół tematyki koferencji, w tym m.in.:
 - prof. dr hab. Genowefa Sobczyk – przewodnicząca Rady programowej ze strony pol-

skiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 - prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy – przewodniczący Rady programowej ze strony ukra-

ińskiej, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 - prof. dr hab. Natalia Czuchraj, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 - prof. dr hab. Elżbieta Duliniec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 - prof. dr hab. Oleh Kuzmin, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 - prof. dr hab. Lubow Lipycz, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku,
 - prof. dr hab. Olga Mnych, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 - dr hab prof. UE Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
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 - prof. dr hab. Iryna Reszetnikowa, Kijowski Ekonomiczny Uniwersytet Narodowy,
 - dr hab. prof. UE Sławomir Smyczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 - prof. dr hab. Alla Starostina, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko,
 - prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W Komitecie Organizacyjnym byli przedstawiciele stron organizujących konferencję:
 - dr Ulana Balyk – sekretarz konferencji ze strony ukraińskiej, Katedra Marketingu 

i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, 
 - mgr Ilona Bondos – sekretarz konferencji ze strony polskiej, Katedra Marketingu UMCS, 
 - doc. dr Oleh Karyy – manager konferencji ze strony ukraińskiej, Katedra Marketingu 

i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, 
 - dr Marcin Lipowski – manager konferencji ze strony polskiej, Katedra Marketingu 

UMCS w Lublinie.
Program konferencji skupiał się na następujących zagadnieniach rozważanych w aspek-

cie internacjonalizacji:
 - Przesłanki i wyróżniki internacjonalizacji gospodarki i rynku.
 - Strategie marketingowe na rynku globalnym.
 - Nowoczesne koncepcje marketingowe w działalności przedsiębiorstw.
 - Internacjonalizacja handlu.
 - Internacjonalizacja usług.
 - Wpływ internacjonalizacji na konsumpcję i zachowania nabywców.
 - Strategie produktu.
 - Marki lokalne a marki globalne.
 - Polityka cen na rynku.
 - Trendy i narzędzia w komunikacji marketingowej.
 - Logistyka marketingowa.
 - Rola badań marketingowych w rozpoznaniu rynku docelowego.
 - Technologie informacyjno-komunikacyjne.
 - Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań, wymiana poglądów i opi-
nii na temat strategii umiędzynarodowienia marketingu. Ideą spotkania było także zapo-
czątkowanie wspólnych badań nad strategiami marketingowymi przedsiębiorstw krajów 
organizatorów konferencji – Polski i Ukrainy oraz zainicjowanie cyklu tego typu spotkań 
organizowanych przemiennie przez jednego z nich pod przewodnim hasłem Marketing 
w procesie internacjonalizacji rynku. Decyzją organizatorów kolejna konferencja odbędzie 
się w Lublinie w maju 2015 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowksiej w Lublinie.

Efektem publikacyjnym konferencji jest zbiór artykułów wydanych w czasopiśmie nauko-
wym Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” pt. „Logistyka” (ISSN 0321-0499). 
W numerze opublikowano 41 artykułów w języku angielskim nawiązujących do tematyki 
spotkania.

Pierwszego dnia konferencji, po przybyciu do Lwowa, uczestnicy ze strony polskiej 
zwiedzali rynek starego miasta. Dzień zakończył się kolacją z kuchni regionalnej przy 
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akompaniamencie kapeli-kabaretu Lwowska Fala, dzięki któremu uczestnicy mogli poczuć 
atmosferę tego pięknego miasta. Kolacja była również okazją do zapoznania się z gospo-
darzami z Politechniki Lwowskiej - prof. dr hab. Y. Krykavskyym oraz doc. dr O. Karyym.

Drugiego dnia konferencji nastąpiło uroczyste otwarcie części merytorycznej, którego 
dokonał prof. dr hab. Y. Krykavskyy. Następnie głos zabrał Rektor Politechniki Lwowskiej 
prof. dr hab. J. Bobalo, który w swoim wystąpieniu przedstawił krótko historię uczelni oraz 
nawiązał do planów wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. W dalszej kolejności wystąpił 
Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Politechniki Lwowskiej prof. dr hab. O. Kuźmina 
– w swojej wypowiedzi również odniósł się do potrzeby sojuszu kraju gospodarzy z Unią 
Europejską, potwierdzając tym samym aktualność problematyki konferencji. Ze strony pol-
skiej jako pierwsza głos zabrała Prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie dr M. Kamieniecka, która odczytała list w imieniu nieobec-
nego na spotkaniu Dziekana Wydziału prof. nadzw. dr hab. Z. Pastuszaka. Następnie prof.  
dr hab. G. Sobczyk, kierownik Katedry Marketingu UMCS, jako współorganizator konfe-
rencji, podziękowała prof. dr hab. Y. Krykavsky'emu za pozytywną odpowiedź na propozy-
cję nawiązania współpracy naukowo-badawczej, której pierwszym efektem jest konferencja. 
Pani Profesor wyraziła również wdzięczność za trud przygotowania publikacji, obejmującej 
artykuły uczestników Konferencji, podkreślając tym samym jej oryginalność na tle krajo-
wych czasopism. Na koniec zostało odczytane pismo Rektora Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie prof. nadzw. dr hab. Stanisława Michałowskiego. Jako ostatni – 
w części poświęconej otwarciu konferencji – ponownie głos zabrał gospodarz wyrażając 
nadzieję, co do kontynuowania współpracy z Katedrą Marketingu UMCS w Lublinie.

Pierwsza sesja plenarna nawiązywała wprost do tytułu konferencji – Marketing w pro-
cesie internacjonalizacji rynku. Wśród panelistów zasiedli prof. dr hab G. Sobczyk, prof. 
nadzw. dr hab. M. Pluta-Olearnik, prof. dr hab. E. Michalski, dr L. Moroz, prof. dr hab. 
A. Starostina, prof. dr hab. T. Reshietilova oraz prof. dr hab. I. Reshietikova. Po przerwie 
wznowiono obrady, którym przewodniczyła prof dr hab. B. Pilarczyk. Głoszone prezenta-
cje nawiązywały do dwóch haseł przewodnich – wpływ internacjonalizacji na konsumpcję 
i zachowania nabywców oraz zarządanie marketingowe w otoczeniu międzynarodowym. 

Zdecydowana większość referatów stanowiła prezentację wyników badań empirycznych, 
co bez wątpienia pozytywnie wpływało na zainteresowanie poszczególnymi wystąpieniami 
oraz późniejszą dyskusję. Tematyka prezentacji była niezwykle szeroka z racji wielowymia-
rowości problemu stosowania marketingu w warunkach nasilającego się procesu interna-
cjonalizacji rynku. Wielokrotnie podkreślano potrzebę uwzględniania w działaniach mar-
ketingowych zmian zachodzących na rynku międzynarodowym przy jednoczesnej trosce 
o zachowanie unikatowości prowadzonej działalności. Referaty dotyczyły takich zagadnień, 
jak: internacjonalizacja usług, międzynarodowe strategie marketingowe, znaczenie komu-
nikacji marketingowej w warunkach internacjonalizacji, strategiczne zarządzanie marketin-
gowe, konkurencyjność w warunkach kryzysu gospodarczego, ekologiczny wymiar działań 
z zakresu logistyki, działania promocyjne na rynku energii. Zagadnienia prezentowane przez 
ukraińskiech uczestników potwierdzały wszechstronne zainteresowanie strony gospodarzy 
tematyką Konferencji. Podczas dyskusji nawiązywano do kwestii ewolucji instrumenta-
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rium marketingowego, szczególnie w zakresie komunikacji marketingowej, co ma swoje 
odzwierciedlenie w trudnościach klasyfikacji wykorzystywanych narzędzi. 

Dzień zakończył się uroczystą kolacją zorganizowaną w budynku Politechniki Lwowskiej. 
Trzeciego dnia konferencji, przed rozpoczęciem części merytorycznej, uczestnicy mieli 

okazję zwiedzenia budynków Politechniki Lwowskiej. Następnie zorganizowany został panel 
redaktorów czasopism naukowych, w którym zaproszone osoby prezentowały wybrane cza-
sopisma naukowe pod kątem informacji istotnych dla środowiska akademickiego (punktacja, 
częstotliwość publikacji, wymogi dotyczące tematyki i zasad opracowywania tekstu). Jako 
pierwsza głos zabrała prof. dr hab. B. Pilarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
informując o reaktywacji czasopisma internetowego „Świat Marketingu”. Prawo do tego ty-
tułu otrzymało utworzone w 2013 roku Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, którego 
Prezesem Zarządu jest Pani Profesor. Następna prezentacja, przygotowana przez Prodziekan 
Wydziału Ekonomicznego UMCS dr M. Kamieniecką, dotyczyła międzynarodowego wydaw-
nictwa „ToKnowPress” utworzonego w ramach współpracy trzech uniwersytetów – Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia) oraz International School 
for Social and Business Studies (Celje, Słowenia). Prodziekan wspomniała również o innych 
tytułach mogących wzbudzić zainteresowanie uczestników spotkania – “International Journal 
of Accounting Practice and Research”, “International Journal of Business Development and 
Research”, “International Journal of Management, Knowledge and Learning”, “International 
Journal of Synergy and Research”. O ostatnim z wymienionych szerzej opowiedziała  
dr U. Skurzyńska-Sikora, przy okazji prezentując projekt Synergia, w który zaangażowa-
ny jest Wydział Ekonomiczny UMCS. Ze strony ukraińskiej doc. dr O. Karyy przedstawił 
szczegóły dotyczące czasopisma „Logistyka”, w którym opublikowano artykuły konferen-
cyjne. Zaprezentowano również dwa inne czasopisma Politechniki Lwowskiej – „Problemy 
Ekonomiki i Zarządzania” oraz „Zarządzanie i Przedsiębiorczość na Ukrainie”. W dalszej ko-
lejności zaproszeni goście z Ukrainy omówili „Czasopismo Naukowe NLTU Ukrainy” oraz 
„Społeczno-ekonomiczne Problemy Współczesnej Ukrainy”. Po zakończeniu ostatniej pre-
zentacji prof. dr hab. Y. Krykavskyy zaprosił wszystkich zebranych do współpracy w formie 
publikacji w wybranych czasopismach, podkreślając znaczenie publikacji zagranicznych dla 
rozwoju kariery pracowników naukowych.

Podsumowania konferencji dokonał gospodarz spotkania – prof. dr hab. Y. Krykavskyy. 
Podkreślił realizację celu, który postawiły sobie Katedra Marketingu i Logistyki Politechniki 
Lwowskiej oraz Katedra Marketingu UMCS. Na ręce prof. dr hab. G. Sobczyk złożył po-
dziękowania oraz zapewnienie o kontynuowaniu współpracy. Następnie głos zabrała prof.  
dr hab. G. Sobczyk, która podziękowała za serdeczne przyjęcie strony polskiej na Politechnice 
Lwowskiej, wszystkim uczestnikom za aktywny udział i obecność na konferencji oraz pra-
cownikom swojej Katedry za pracę nad jej przygotowaniem. Na koniec wszyscy obecni 
zostali zaproszeni na kolejną konferencję z cyklu Marketing w procesie internacjonalizacji 
rynku, która odbędzie się w maju 2015 w Lublinie.


