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Кадрове забезпечення

Навчальний процес на кафедрі станом на 15.12.2017 р. здійснює 

7 штатних викладачів:

Якісний склад кафедри становить 100%.
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Наукова робота

Напрямки наукових досліджень кафедри:

«Актуальні проблеми маркетингу 

підприємств в умовах інноваційного 

розвитку економіки України»

(керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)



Наукова робота

Наукові заходи
ІV Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Актуальні проблеми 

менеджменту в умовах інноваційного 

розвитку економіки» 

(Луцький НТУ, 30 березня 2017 року)



Наукова робота

Наукові заходи
Круглий стіл 

«Проблеми та перспективи 

інвестування в українську економіку» 

(18 травня 2017 року, 

м. Луцьк, Луцький НТУ)

Круглий стіл «Сучасні 

тенденції розвитку 

менеджменту та маркетингу 

підприємств: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» 

(19 травня 2017 р., м. Луцьк).



Наукова робота

Наукові студентські гуртки:

«Формування та реалізація маркетингової політики 

підприємств на ринку товарів та послуг» 

(керівник гуртка: к.е.н., професор Морохова В.О.)

За результатами  функціонування студентських наукових гуртків 

було проведено 8 семінарів та опубліковано – 83 наукові праці (під 

керівництвом викладачів кафедри маркетингу)

У І семестрі 2016-2017 н.р. професор кафедри маркетингу Войтович С.Я. 

очолював науковий гурток «Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки України».



Наукова робота

Призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

ІІІ місце (диплом ІІІ ступеня) Кравченя Ірина, ст. гр. МО-41 -

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з

дисципліни «Стратегічне управління» (НТУ України «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») м. Київ. (Керівник:

к.е.н., професор Морохова В.О.)

(Диплом І ступеня) Олійник Степан, ст. гр. МО-41 -лауреат ІV

Української олімпіади з менеджменту серед молоді в рамках

Глобального проекту “Молодіжний творчий рух «Естафета якості» в

номінації «Кращі практики та методи менеджменту».

(Диплом ІІ ступеня) Бондарська Катерина, ст. гр. МОіАм-51 -

лауреат ІV Української олімпіади з менеджменту серед молоді в

рамках Глобального проекту “Молодіжний творчий рух «Естафета

якості» в номінації «Кращі практики та методи менеджменту».

(Координатор: к.е.н., доцент Ковальчук О.В.)



Наукова робота

Перемоги студентів у Всеукраїнських  конкурсах 

студентських наукових робіт: 

(Диплом ІІ ступеня) Ковтун Андрій ст. гр. МО-41 - переможець у

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом

«Менеджмент» у Кременчуцькому національному університеті імені

Михайла Остроградського.

(Керівник: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.)

(Диплом ІІІ ступеня) Дроздовська Н.Ю., ст. гр. МКм-51 - переможець

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за

напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці».

(Керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)

І місце Савош Анна, ст. гр. МО-22 – переможець у ІІ турі

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «New ideas. New

possibilities»/ «Нові ідеї. Нові можливості» 2017 у ДВНЗ «Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

(Керівник: к.е.н., професор Войтович С.Я.)



Наукова робота

Перемоги студентів у конкурсах дипломних робіт 2017 р.

(Диплом ІІІ ступеня) Яринюк Олена Олександрівна

ст. гр. МКм-61 - переможець у Всеукраїнському конкурсі

дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі

спеціальності «Маркетинг».

(Керівник роботи: д.е.н., професор Герасимчук З.В.).

(Диплом ІІІ ступеня) Дідицький Олександр Іванович

ст. гр. УІДм-61 — переможець Всеукраїнського конкурсу

дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у Кременчуцькому

національному університеті імені Михайла Остроградського.
(Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В.О.).



Наукова робота

Перемоги студентів в конференціях, семінарах, конкурсах

Гнатюк Олена Петрівна (гр. МО-41), Дроздовська Наталія Юріївна (гр.МКм-51). - Диплом ІІ

ступеня у ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки».

Щербік Олена Віталіївна (гр. МК-41) - Диплом ІІІ ступеня у ІV Міжнародній науково-практичній

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах

інноваційного розвитку економіки».

Грамота Олійник Степан Богданович (група МО-41), Цалай Катерина Михайлівна (група МО-

31) – за оригінальність наукового дослідження та активну участь у ІV Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в

умовах інноваційного розвитку економіки».

Грамота Ісаєвій Марії Леонідівні (група МОіАм-51), Бондарській Катерині Миколаївні (група

МОіАм-51), Мєдвєдєвій Олені Ігорівні (гр. МО-31) - за прикладний характер наукового дослідження

та активну участь ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих

вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки».

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка науково-педагогічному

колективу Луцького НТУ за високу якість підготовки студентських наукових робіт та активну участь у

проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Менеджмент» у 2015-2017 рр.



Наукова робота

Перемоги студентів в конференціях, семінарах, конкурсах



Наукова робота

Держбюджетна науково-дослідна робота

У 2017 році професор кафедри Войтович С.Я. приймав участь у

виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Регіональна

політика розвитку відновлювальної енергетики»

(№ д/р: 0115U002199).

Зокрема, вирішено завдання:

1. Сформовано комплекс засобів маркетингу території із

відновлюваною енергетикою.

2. Проведено формування та запропоновано концептуальні засади

реалізації іміджевих маркетингових стратегій розвитку відновлюваної

енергетики територій.



Наукова робота

Публікації викладачів кафедри

Публікації (статті)

в фахових наукових збірниках 11

- з них Index Copernicus 1

в фахових наукових журналах 4

- з них Index Copernicus 4

у виданнях, які входять у міжнародні науково-
метричні бази даних Scopus

2

Перелік публікацій тез доповідей

в вітчизняних наукових виданнях 34

в зарубіжних наукових виданнях 3



Наукова робота

Публікації студентів

Публікації (статті)

одноосібні статті 5

у співавторстві 11

Перелік публікацій тез доповідей

одноосібні публікації тез 34

з викладачами 33



Наукова робота

Збірники наукових праць:

Тези ІV Міжнародної науково-

практичної конференції студентів,

аспірантів та молодих вчених

«Актуальні проблеми менеджменту в

умовах інноваційного розвитку

економіки». – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ,

2017. – 184 с.



Міжнародна діяльність

Країна партнер 

(за алфавітом)
Установа - партнер

Тема 

співробітництва

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії

Практичні результати та 

публікації

Білорусь

Полєський 

державний 

університет 

(Пінськ)

Науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін

Договір про 

співпрацю з грудня 

2015 і діє безстроково

Безкоштовні взаємні публікації 

науковців, організація та 

проведення наукових 

конференцій, рецензування 

наукових праць, тощо 

(Лорві І.Ф., Герасимяк Н.В., 

Ковальчук О.В.)

Польща 
Люблінська 

політехніка

Проходження 

наукового 

стажування 

Угода про співпрацю 

між Луцьким НТУ та 

Люблінською 

політехнікою від 

07.01.2009 р.

Наукове стажування на кафедрі 

менеджменту, проф. Войтович 

С.Я., термін 01.01.2017-31.01.2017

Португалія
Політехнічний 

інститут Браганса

Навчання за 

програмою 

подвійного 

диплому 

(Міжнародний 

бізнес менеджмент)

Підписана угода про 

співпрацю із 

Політехнічним 

інститутом Браганси

Семестрове навчання 

ст. гр. МКм-51

Завалій Ю.Є.

23.10.2017–30. 12. 2017



Навчально-методичне забезпечення

За  2017 н.р. було видано:

- 2 навчальні посібники. 

1. Бренд-менеджмент : навч. посіб. /
В. О. Морохова, С. В. Сидорук,
Н. С. Куцай. – Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2017. –
240 с.

2. Товарна інноваційна політика : навч.
посіб. / В. О. Морохова, Д. В. Смолич. –
Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2017. – 240 с.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


