Додаток 1
до розпорядження Луцького НТУ
від 10.02.2020 р. № 75-18-35
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність
кафедри маркетингу за 2020 рік
Науковий напрямок кафедри:
1) «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки» (керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)
- Відповідальний за наукову роботу на кафедрі: к.е.н., професор Войтович С.Я.
- e-mail кафедри: mm@lntu.edu.ua
Вагомі наукові результати, отримані у 2020 р.:
Результати наукової діяльності викладачів кафедри:
- публікації в фахових наукових збірниках – 1;
- публікації в фахових наукових журналах – 6;
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних (Scopus) – 1;
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних для соціогуманітарних наук Copernicus – 4;
- у інших наукових виданнях за кордоном – 1;
- тези доповідей – 25.
Переможці VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки» (27.03.2020 р.):
1. Валецька Юліана (гр. МК-41) - Диплом І ступеня (Науковий керівник: к.е.н.,
доцент Лорві І.Ф.)
2. Мєлєшкова Лілія (гр. МКм-11) - Диплом І ступеня (Науковий керівник: к.е.н.,
професор Морохова В.О.)
3. Мельник Яна (гр. МК-41) - Диплом ІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., професор
Морохова В.О.)
4. Рижук Олена (гр. МК-31) - Диплом ІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., доцент
Ковальчук О.В.)
5. Рябенко Аліна (гр. МК-21) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., доцент
Бойко О.В.)
6. Ковальський Віталій (гр. МКм-11) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник:
к.е.н., професор Войтович С.Я.)
Призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
Морозович Анастасія Ярославівна – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницький національний університет)
(Керівник роботи: к.е.н., доцент Бойко О.В.).
Цаплан Софія Олександрівна – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницький національний університет)
(Керівник роботи: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.).
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
Мєлєшкова Лілія - переможець у номінації «За актуальність теми, креативність та
сміливість наукових рішень» (зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної
діяльності»).

Таблиця 1
Перелік науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу
№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

1.

Морохова
Валентина
Олександрівна

2.

Бойко
Ольга
Вікторівна

3.

Войтович
Сергій Ярославович

4.

Ковальчук
Олег
Володимирович

5.

Кузьмак
Олег
Іванович

6.

Лорві
Ірина
Федорівна

7.

Заблоцька
Ірина
Леонідівна

Науковий
ступінь,
рік
присудження
штатні
13.10.1957 р. Кандидат
економічних
наук,
1988 р.
15.04.1981 р. Кандидат
економічних
наук,
2008 р.
09.01.1973 р. Кандидат
економічних
наук,
2000 р.
7.11.1976 р.
Кандидат
економічних
наук, 2006 р.
Рік і дата
народження

23.12.1978 р.

Доктор
економічних
наук,
2016 р.
21.06.1986 р. Кандидат
економічних
наук,
2014 р.
сумісники
15.08.1980 р.
-

Вчене
звання, рік
присвоєння

Посада (ставка)

Професор,
2011

Завідувач кафедри
маркетингу (1,2)

Доцент,
2010 р.

Доцент
(1,25)

Доцент,
2007 р.

Професор
(1,25)

Доцент,
2008 р.

Доцент
(1,25)

Доцент,
2011 р.

Професор
(1,0)

Доцент,
2019 р.

Доцент
(1,25)

-

Асистент
(0,3)

Таблиця 2
№ п/п

Показники

1.
1.1

Наукові, науково-педагогічні кадри
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього
Кількість штатних науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями доктора наук
Кількість штатних науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями кандидата наук
Кількість штатних науково-педагогічних працівників без наукового ступеня
Кількість науково-педагогічних працівників за сумісництвом
Заблоцька І.Л.
Відсоток захищеності штатних працівників

1.2.
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
2

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5

Ксть

6
1
5
1
100
%
-

Перелік докторантів, аспірантів (ПІБ, дата народження)
Отримання заслужених діячів, премій, стипендій та грантів Президента
України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, інших (регіонального
значення), ПІБ:
1
Лорві Ірина Федорівна – стипендіат Кабінету Міністрів України для
молодих вчених (Постанова президії Комітету від 05 листопада 2018 року
№ 7) 2018 – 2020 рр.
Захист докторських дисертацій, осіб (ПІБ., теми дисертацій, дата захисту,
науковий консультант, місце захисту), виділити - вже затверджені, станом
на 01.01.18 р.:
Захист кандидатських дисертацій / захист в строк, (ПІБ, тема дисертації,
дата захисту, науковий керівник, місце захисту), вказати затверджені,
станом на 01.01.18 р.:
Перелік молодих вчених, які є експертами у Експертній раді МОНУ або
інших дорадчих органах (ПІБ, секція)
Перелік публікацій, згідно бібліографічного опису (автори (прізвище
автора від кафедри виділити жирним шрифтом), назви публікацій, назви 38/
збірників і журналів, рік видання, од./обліково-видавничих аркушів), 17,02
(співавторів вказувати обов’язково):
Перелік опублікованих вітчизняних монографій, рекомендованих Вченою
радою Луцького НТУ: - відповідно до вимог МОНУ
- з них опублікованих молодими вченими (відповідно до Закону про наукову
та науково-технічну діяльність):..
Перелік опублікованих колективних монографій, рекомендованих Вченою
радою Луцького НТУ
- з них опублікованих молодими вченими:..
Перелік опублікованих монографій за кордоном, рекомендованих Вченою
радою Луцького НТУ:
- з них опублікованих молодими вченими:..
Перелік виданих підручників, рекомендованих Вченою радою Луцького
НТУ:…..
- з них виданих молодими вченими
Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою Луцького
НТУ з грифом:

-

2.5.1
2.6
2.6.1
2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

-

з них виданих молодими вченими:

- Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою
Луцького НТУ без грифу:
- з них виданих навчальних посібників молодими вченими:
Перелік електронних навчальних посібників:
Морохова В.О. Маркетинг інновацій. Електронний навчальний посібник
(Довідка №20-14. Протокол №10 від 23 червня 2020 року)
Перелік публікацій (статей): (сума 2.8.1 - 2.8.8)
(перелік по підпунктах)
- публікації в фахових наукових збірниках – 1;
- публікації в фахових наукових журналах – 6;
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних
(Scopus) – 1;
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних для
соціо-гуманітарних наук Copernicus – 4;
- у інших наукових виданнях за кордоном – 1.
- з них опублікованих молодими вченими
окремо, аспірантами та докторантами:
- в фахових наукових збірниках:
1. Коцко Т.А., Ковальчук О.В. Розвиток підприємства на засадах
концепції екологічного маркетингу. Збірник наукових праць НТУУ КПІ ім.
Ігоря Сікорського «Сучасні підходи до управління підприємством». 2020. №
5. С. 44-58. URL : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204740 (0,25 д.а.)
окремо, аспірантами та докторантами:
- в фахових наукових журналах:
1. Войтович С. Я. Реалізація маркетингового інструментарію
задоволення потреб споживачів у послугах санаторно-курортних закладів /
Актуальні проблеми економіки. 2020. №5. С. 67-74. (0,4 д.а.)
2. Лорві
І.
Ф.
Система
маркетингового
управління
на
сільськогосподарських підприємствах. Інтернаука : міжнародний науковий
журнал. Серія. «Економічні науки». № 7 (39), 2020. С. 45-50 (0,53 д.а.) (Index
Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib;
Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика
України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE);Electronic Journals Library;
Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl
von Ossietzky.).
3. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Маркетингове управління
підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Економічний
часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна
Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). С. 114-121 (0,7 д.а.) (Index
Copernicus)
4. Лорві І.Ф., Морохова В.О., Бойко О.В. Складові управління збутовою
діяльністю підприємства. Інтернаука : міжнародний науковий журнал.
Серія. «Економічні науки». № 10 (42). 1 т., 2020. С. 129-134 (0,51 д.а.) (Index
Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib;
Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика
України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE);Electronic Journals Library;
Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl
von Ossietzky.)
5. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управлінські рішення як дієвий
інструмент формування кадрового потенціалу пiдпpиємcтв cфеpи поcлуг

1

13/
6,2

1/
0,25

6/
3,74

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

Економіка і управління. Науковий журнал, 2020. – №3(87). С.27-36. (0,8)
6. Кузьмак О.І., Шайдюк А.С. Сучасні маркетингові технології як
інструмент ефетивного управління підприємствами в умовах глобалізації.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія
«Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2020. №
19(47). С. (0,8 д.а.) (подано до друку)
окремо, аспірантами та докторантами:
- в інших вітчизняних наукових виданнях ….
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та
докторантами:
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних Scopus:
(обов’язково вказувати посилання)
1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk
Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko
Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation
activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019.
Volume 25, Issue 4. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085081258510&origin=resultslist
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та
докторантами:
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних
Web of Science
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та
докторантами:
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних
Copernicus для соціо-гуманітарних наук
1. Лорві
І.
Ф.
Система
маркетингового
управління
на
сільськогосподарських підприємствах. Інтернаука : міжнародний науковий
журнал. Серія. «Економічні науки». № 7 (39), 2020. С. 45-50 (0,53 д.а.) (Index
Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib;
Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика
України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE);Electronic Journals Library;
Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl
von Ossietzky.).
2. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Маркетингове управління
підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Економічний
часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна
Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). С. 114-121 (0,7 д.а.) (Index
Copernicus)
3. Лорві І.Ф., Морохова В.О., Бойко О.В. Складові управління збутовою
діяльністю підприємства. Інтернаука : міжнародний науковий журнал.
Серія. «Економічні науки». № 10 (42). 1 т., 2020. С. 129-134 (0,51 д.а.) (Index
Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib;
Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика
України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE);Electronic Journals Library;
Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl
von Ossietzky.)
4. Кузьмак О.І., Шайдюк А.С. Сучасні маркетингові технології як
інструмент ефетивного управління підприємствами в умовах глобалізації.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія
«Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2020. №
19(47). С. (Index Copernicus) (0,8 д.а.) (подано до друку)
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та

-

1

-

4/
2,54

-

2.8.7

2.8.8

2.9

2.9.1

докторантами:
у виданнях, які входять у інші міжнародні науково-метричні бази даних
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та
докторантами:
- у інших наукових виданнях за кордоном:
Kryvovyazyuk Igor, Zablotska Iryna Scientific and methodological reasoning for
implementation of financial and economic mechanisms for housing construction
development in regions // Science and society: Collection of scientific articles.
Fadette editions, Namur, Belgium. 2020. P. 79-83. (0,25 д.а.) (видання у
міжнародній наукометричній базі даних РИНЦ)
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та
докторантами:
Кількість публікацій тез доповідей:
- в вітчизняних наукових виданнях
1. Бойко О. В., Морохова В. О., Вознюк Я. В. Управління процесами
збутової діяльності підприємств. Маркетинг в умовах розвитку цифрових
технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня
2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 23 24. (0,3 д.а.)
2. Бойко О. В., Мозолюк В. В. Проблеми в управлінні маркетинговою
діяльністю підприємств цукрової промисловості та шляхи їх вирішення.
Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ,
2020. С. 22 23. (0,1 д.а.)
3. Бойко О. В., Касянчук А. Е. Маркетингові аспекти активізації
інноваційної діяльності лісогосподарських підприємств. Актуальні
проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку
економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С.
24 25. (0,1 д.а.)
4. Ковальський В. І., Войтович С. Я. Вплив пандемії «covid – 19» на
застосування маркетингового інструментарію виробниками м’ясної
продукції. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах
інноваційного розвитку економіки : тези VІІ Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених. (8 травня 2020 р).
Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 108-110. (0,13 д.а.)
5. Кривов’язюк І.B., Заблоцька І.Л. Фінансове регулювання розвитку
житлового будівництва в регіонах. Фінансове регулювання зрушень в
економіці України: зб. тез доповідей учасників ІV Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. Мукачево:
Вид-во МДУ, 2020. С. 169-171.
6. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. Поєднання стратегій проштовхування і
залучення (витягування) у впливі на купівельну поведінку споживачів на
ринку молочної продукції. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і
послуг : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–
21 лютого 2020 р. Рівне: О. Зень, 2020. С. 11-13. (0,15 д.а.)
7. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. Місце маркетингових ризиків в системі
управління інноваційною діяльністю підприємства. Бізнес, інновації,
менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнарод. наук.практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во
«Політехніка», 2020. С. 172-173. (0,24 д.а.)
8. Ковальчук О.В., Коваль В. М., Турчин М. А. Значення та завдання

-

1/
0,25

25

25/
4,04

маркетингової товарної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах
розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (30 жовтня 2020 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 32-33. (0,1
д.а.)
9. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управління ризиками як необхідна
складова розвитку підпримств сфери послуг в умовах глобалізації
національної економіки. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і
послуг: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Рівне, 20-21
лютого 2020 р.) : [тези доп.]. Рівне: О. Зень, 2020. С. 149-152. (0,23 д.а.)
10. Кузьмак О.І. Маркетингові технології в умовах глобальних викликів.
Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни:світовий
досвід та вітчизняні реалії: V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Дніпро, 28 листопада 2020 р.). (0.25 д.а.)
11. Кузьмак О.І., Шайдюк А.С. Проблеми, напрями та механізм
підвищення якості надання послуг з перевезення у контексті європейських
вимог. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в
умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХXIІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. (м. Київ, 28 квітня 2020 р.); / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін.
– К.: Вид-во Європейського університету, 2020. – C. 103-106. (0,19 д.а.)
12. Кузьмак О.І. Маркетингові комунікації як засіб ефективного
просування продукції і конкурентоспроможності аграрного бізнесу.
Актуальні питання сучасної аграрної науки: VII Міжнародна науковопрактична конференція (м. Умань, 21 грудня 2020 р.). С. (0,22 д.а.)
13. Лорві І.Ф., Мєлєшкова Л.П. Особливості просування продукції
промислового призначення в мережі Інтернет. Сучасні технології
менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку
економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 1617 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і
менеджменту, 2020. С. 382-384. (0,15 д.а.)
14. Лорві І.Ф., Рондер Н. О. Особливості оцінки ефективності
маркетингових
комунікацій
підприємства.
Актуальні
проблеми
маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки :
тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
вчених. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 138-139. (0,13 д.а.)
15. Лорві І. Ф., Зубовецька С. А. Еволюція розвитку маркетингу.
Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки : тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 140-141. (0,11
д.а.)
16. Лорві І.Ф., Поліщук М. М. Вибір інноваційної стратегії в системі
конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки: матеріали одинадцятої Міжнародної
науково-практичної молодіжної конференції, 10 квітня 2020 року / редкол. :
Ю. О. Лупенко та ін. К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 98-100. (0,12 д.а.)
17. Лорві І.Ф., Зубовецька С.А. Методичні підходи до оцінки іміджу
підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій :
матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). Луцьк:
ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 46-48. (0,14 д.а.).
18. Valetska Yu., Lorvi I. Marketing risks in the promotion of innovative
products. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали
ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). Луцьк:
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ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 95-96. (0,11 д.а.).
19. Lorvi I., Valetska Yu. Components of the image of the enterprise. Majesty
of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior
research staff (10 December 2020). Dnipro, National Technical University Dnipro
Polytechnic, 2020 (подано до друку) (0,12 д.а)
20. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Складові управління
маркетинговою активністю підприємств. Маркетинг і логістика в системі
менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної
конференції (22 жовтня 2020 р.). Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2020. С. 97-99. (0,2 д.а).
21. Morokhova V., Boyko O., Lorvi I. Social orientation as a component of
modern marketing concepts. Majesty of Marketing: Materials of the International
conference for the students and junior research staff (10 December 2020). Dnipro,
National Technical University Dnipro Polytechnic, 2020 (подано до друку) (0,15
д.а.
22. Морохова В. О., Горбач Т. Ю. Маркетингове планування в системі
управління
підприємством.
Актуальні
проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VII
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 166 167. (0,1
д.а.)
23. Морохова В. О., Здоровій Д. Ю. Базові засади стратегічного
маркетингового управління діяльністю підприємства. Актуальні проблеми
маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки :
тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 168 169.
(0,1 д.а.)
24. Морохова В. О., Бойко О. В., Здоровій Д. Ю. Основні засади
формування маркетингової конкурентної стратегії. Маркетинг в умовах
розвитку цифрових технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (30 жовтня 2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 112 114.
(0,4 д.а.)
25. Морохова В. О., Бойко О. В. Еволюція маркетингових концепцій
управління підприємством. Актуальні проблеми управління соціальноекономічними системами : матеріали VI Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції (11 грудня 2020 р.). Луцьк: Луцький НТУ, 2020
(0,2 д.а.)
- в зарубіжних наукових виданнях:
Кількість цитувань у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні
бази даних:
- з них цитувань на публікації молодих вчених
- Scopus
- з них цитувань на публікації молодих вчених
- Web of Science
- з них цитувань на публікації молодих вчених
для соціо-гуманітарних наук Copernicus
- з них цитувань на публікації молодих вчених
У інших науково-метричних базах даних
Інтелектуальна власність
Охоронні документи на винаходи (перелік) (власник Луцький НТУ)
Охоронні документи на корисні моделі (перелік) (власник Луцький НТУ)

-

8
6
1
8
24
-
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5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Свідоцтва авторського права на твір (перелік) (власник Луцький НТУ)
Перелік поданих заявок на видачу охоронних документів
Список винахідників
Науково-технічні заходи: конференції, семінари, круглі столи, тощо
Перелік наукових конференцій /семінарів/ круглих столів на базі
університету (Міжнародних/ всеукраїнських / регіональних) вказати
кафедри-співорганізатори, дату проведення, к-сть учасників, в.т.ч.
іногородніх
1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих
науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах
інноваційного розвитку економіки» (08.05.2020 р.) (к-сть учасників - 134, в
т.ч. 87 іногородніх)
2. Круглий стіл «Маркетинг та інновації у системі бізнесу» (22.05.2020 р.)
(к-сть учасників - 27, в т.ч. 5 іногородніх)
3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг в
умовах розвитку цифрових технологій» (30 жовтня 2020 р., к-сть учасників 121, в т.ч. 100 іногородніх)
Перелік конференцій (на базі іншого ВНЗ), в яких Луцький НТУ був
співорганізатором (міжнародних / всеукраїнських):
Перелік міжнародних науково-технічних заходів (на базі інших ВНЗ), в яких
працівники взяли участь:
1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди
поведінки споживачів товарів і послуг» (20–21 лютого 2020 р. м. Рівне)
2. XI Міжнародна науково-практична молодіжна конференція
«Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки»
(10 квітня 2020 року, м. Київ).
3. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації,
менеджмент: проблеми та перспективи» (23 квітня 2020 р., м. Київ).
4. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та
молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в
умовах інноваційного розвитку економіки» (08 травня 2020 р., м. Луцьк).
5. XІІI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і
логістика в системі менеджменту» (22 жовтня 2020 р., м. Львів).
6. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
використання потенціалу економіки країни:світовий досвід та вітчизняні
реалії» (28 листопада 2020 р., м. Дніпро).
7. XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та
молодих вчених «MAJESTY OF MARKETING» (10 грудня 2020 р.,
м. Дніпро).
8. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні
проблеми управління соціально-економічними системами» (11 грудня 2020
р., м. Луцьк)
9. VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання
сучасної аграрної науки» (м. Умань, 21 грудня 2020 р.).
- з них молодими вченими:…
Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних науково-технічних
заходах
Кількість виступів на міжнародних наукових семінарах та конференціях за
межами України
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Опис науково-дослідної роботи студентів
(опис найважливіших досягнень)
Чисельність студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР (науководослідних, дослідно-конструкторських роботах)
- з оплатою із загального фонду бюджету, ПІБ (повністю), гр..: …..
студенти:
- без оплати
Чисельність студентів, які брали участь в Всеукраїнській студентській
олімпіаді: 1 тур / 2 тур
І тур зі спеціальності 075 Маркетинг – 14 чоловік;
у тому числі:
- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 10 студентів;
- другий (магістерський) рівень вищої освіти – 4 студенти.
Студенти, які одержали перемогу (1-3 місця) за результатами 2 туру
Всеукраїнської студентської олімпіади, ПІБ, гр. (наказ МОНУ № 902 від
13.08.2018 р.
Студенти, які одержали перемогу на міжнародних олімпіадах (повна
інформація, подати підтвердження)
Чисельність студентів учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, ПІБ, група, назва конкурсу: …….
Кількість робіт, які було направлено для участі у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
1. Мєлєшкова Лілія Павлівна МКм-11
2. Булавчик Максим Іванович МКм-21, Мельник Яна Віталіївна МК-41
3. Морозович Анастасія Ярославівна МКм-21, Горбач Тетяна Юріївна МК41
Студенти – учасники підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт, ПІБ, гр.
Мєлєшкова Лілія - переможець у номінації «За актуальність теми,
креативність та сміливість наукових рішень» (зі спеціальності «Менеджмент
інвестиційної та інноваційної діяльності»).
Студенти, які одержали перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт (1-3 місця), ПІБ, гр.: (наказ МОНУ № 1457 від
24.11.2020 р . «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»)

Студенти, які одержали перемогу у міжнародних конкурсах НДР
(повна інформація, подати підтвердження)
Студенти, які отримали нагороди у інших конкурсах наукових робіт
(всеукраїнських, регіональних): …………..(подати підтвердження)
1.
Валецька Юліана (гр. МК-41) - Диплом І ступеня (Науковий
керівник: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.)
2.
Мєлєшкова Лілія (гр. МКм-11) - Диплом І ступеня (Науковий
керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)
3.
Мельник Яна (гр. МК-41) - Диплом ІІ ступеня (Науковий
керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)
4.
Рижук Олена (гр. МК-31) - Диплом ІІ ступеня (Науковий
керівник: к.е.н., доцент Ковальчук О.В.)
5.
Рябенко Аліна (гр. МК-21) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий
керівник: к.е.н., доцент Бойко О.В.)
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6.
Ковальський Віталій (гр. МКм-11) - Диплом ІІІ ступеня
(Науковий керівник: к.е.н., професор Войтович С.Я.)
Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих
учених та студентів (в межах України):
1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та
молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в
умовах інноваційного розвитку економіки» (08 травня 2020 р., м. Луцьк);
2. ІІІ
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» (30 жовтня 2020 р.
м. Луцьк);
4
3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні
технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення
розвитку економіки в умовах євроінтеграції» (16-17 квітня 2020 року
м. Черкаси)
4. XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та
молодих вчених «MAJESTY OF MARKETING» (10 грудня 2020 р.,
м. Дніпро)
за кордоном
Кількість опублікованих статей за участю студентів / самостійно,
33/19/
7,5
кількість опублікованих тез доповідей за участю студентів / самостійно, од.
д.а.
- опублікованих статей за участю студентів / самостійно
- тез доповідей за участю студентів / самостійно- 33/19
Назви діючих студентських наукових гуртків / у них студентів:
На кафедрі маркетингу функціонує 1 науковий гурток за науковим
спрямуванням:
1/28
1. «Формування та реалізація маркетингової політики підприємств на
ринку товарів та послуг» керівник гуртка: к.е.н., професор Морохова В.О.
Науково-дослідні роботи та гранти
Назви науково-дослідних лабораторій, ПІБ керівників; опис проведеної
роботи, кількість залучених до досліджень у НДЛ студентів, аспірантів:….
Загальна площа науково-дослідної лабораторії
Назва держбюджетної науково-дослідної роботи /керівник:
Працівники, задіяні в держбюджетній науково-дослідній роботі з оплатою,
ПІБ:
Назва науково-дослідної роботи за договором ( платні послуги) у сфері
наукової та науково-технічної діяльності, керівник, обсяг фінансування у
звітному році: ….
Вирішені теоретико-прикладні завдання:
Наявність міжнародних грантів з фінансуванням /без фінансування (описати
науковий результат):
Кількість існуючих на базі Луцького НТУ у звітному році наукових та
науково-технічних інфраструктур, (описати) усього, в тому числі:
- бізнес-інкубатори
- технопарки
- наукові парки
- навчально-наукові виробничі комплекси
- інше (із зазначенням позицій)

кв. м
-

-

9.
Таблиця 3
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редколегією до друку у 2020 році у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор :
№
з/п

1

Автори

Kuzmak O.,
Liashenko O.,
Snubaiyj O.,
Kondratska L.,
Herman L.

Назва роботи
Статті
Factor model of
entrepreneurship and
human development: a
case of Ukrainian
regions

Назва видання,
де опубліковано
роботу
Comparative
Economic
Research

Том, номер
(випуск, першаостання сторінки
роботи
Vol. 23. Issue-3,
2020. P.

2
Статті, підготовлені до друку
1
2
10. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з
науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих
академій наук: (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича
діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ,
результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів
колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).…..
11. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва:
характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного
співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку):………………
8 травня 2020 р. проведена VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів
та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах
інноваційного розвитку економіки».
Співробітництво з зарубіжними партнерами здійснюється в рамках програми
Еразмус+ щодо ступеневої академічної мобільності.
12. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня
ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
Спільне проведення конференцій і круглих столів
13. Інформація за 2020 рік про науково-дослідні роботи (індивідуальні чи комплексні), що
виконувались на кафедрах в межах робочого часу (крім робіт, які фінансувались з
державного бюджету або спец. фонду). Опис однієї науково-дослідної роботи 2-4 сторінки:
13.1. Назва роботи, науковий керівник, виконавці, терміни виконання, номер д/р.
Науково-дослідна робота «Маркетингові технології управління підприємствами в
умовах сучасного бізнес-середовища».
Науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.
Виконавці: Бойко О.В., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Войтович С.Я., Кузьмак О.І.
Термін виконання: 01.02.2020 р. – 31.12.2025 р. Номер д/р 0120U100820.
Актуальність та потреба у виконанні НДР викликане тим, що у сучасних умовах
бізнес середовища, стрімкого розвитку інформаційно-інноваційних технологій та
діджиталізації економіки одним із ключових факторів розвитку вітчизняних підприємств є
знання та адаптивна реалізація новітніх інструментів маркетингу (інтернет-маркетинг,
мобільний маркетинг, маркетинг соціальних мереж і т.п.). Використання сучасних
маркетингових технологій сприятиме посиленню конкурентоспроможності господарюючого

суб’єкта на внутрішньому та зовнішньому ринках, формування позитивного іміджуноватора, забезпеченню високого рівня суспільного виробництва та підвищенню якості
життя населення в цілому. Зазначене потребує активізації науково-дослідної роботи
професорсько-викладацького складу кафедри та посилення уваги щодо розробки теоретикометодичних та прикладних засад реалізації маркетингових технологій у мінливих умовах
зовнішнього середовища.
В рамках виконання НДР «Маркетингові технології управління підприємствами в
умовах бізнес-середовище» на першому етапі (01.02.2020 р. по 31.12.2020 р.) здійснювалось
дослідження теоретичних засад маркетингового управління підприємствами в умовах
сучасного бізнес-середовища, що передбачало:
1. Дослідження концептуальних основ маркетингового управління розвитком
підприємств.
2. Систематизацію маркетингових технологій формування конкурентних переваг
підприємств.
3. Обґрунтування
маркетингу
інновацій
як
інструменту
забезпечення
конкурентоспроможності підприємств.
4. Характеристику адаптаційних маркетингових моделей розвитку підприємств.
Наукові результати виконання НДР «Маркетингові технології управління
підприємствами в умовах бізнес середовища» протягом 2020 р. полягають у наступному:
- дістали подальшого розвитку концептуальні основи маркетингового управління
розвитком підприємств, зокрема формування системи маркетингового управління на
сільськогосподарських підприємствах (Лорві І.Ф.), висвітлено та систематизовано маркетингові
інструменти та методи управління підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу
(Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф.), узагальнено значення та завдання маркетингової

товарної стратегії підприємства (Ковальчук О.В.), досліджено еволюцію розвитку маркетингу
та розвиток маркетингових концепцій управління підприємством (Лорві І.Ф., Морохова В.О.,
Бойко О.В.), вивчено складові управління маркетинговою активністю підприємств
(Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф.), досліджено маркетингове планування в системі
управління та базові засади стратегічного маркетингового управління діяльністю
підприємства (Морохова В.О.);
- удосконалено маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств,
зокрема висвітлено сучасні маркетингові технології як інструмент ефективного управління
підприємствами в умовах глобалізації (Кузьмак О.І.), проаналізовано вплив пандемії
«COVID – 19» на застосування маркетингового інструментарію виробниками м’ясної
продукції (Войтович С.Я.), досліджено вплив маркетингових технологій в умовах
глобальних викликів (Кузьмак О.І.), систематизовано особливості просування продукції
промислового призначення в мережі Інтернет (Лорві І.Ф.);
- проведено дослідження впливу маркетингу інновацій на розвиток підприємства і
підвищення його конкурентоспроможності, зокрема реалізація маркетингового інструментарію
задоволення потреб споживачів у послугах санаторно-курортних закладів (Войтович С.Я.),
досліджено маркетингові аспекти активізації інноваційної діяльності лісогосподарських
підприємств (Бойко О.В.), обґрунтовано вибір інноваційної стратегії в системі
конкурентоспроможності підприємства (Лорві І.Ф.), систематизовано маркетингові ризики у
просуванні інноваційної продукції (Лорві І.Ф.);
- обґрунтовано підходи до розвитку підприємства на основі маркетингових складових
потенціалу, а саме: досліджено складові управління збутовою діяльністю підприємства
(Лорві І.Ф., Морохова В.О., Бойко О.В.), досліджено розвиток підприємства на засадах
концепції екологічного маркетингу (Ковальчук О.В.), висвітлено проблеми в управлінні
маркетинговою діяльністю підприємств цукрової промисловості та шляхи їх вирішення
(Бойко О.В.) та управління процесами збутової діяльності підприємств (Бойко О.В.),
досліджено вплив поєднання стратегій проштовхування і залучення (витягування) на
купівельну поведінку споживачів на ринку молочної продукції (Ковальчук О.В., Лорві І.Ф.),
визначено місце маркетингових ризиків в системі управління інноваційною діяльністю

підприємства (Лорві І.Ф., Ковальчук О.В.), досліджено оцінку ефективності маркетингових
комунікацій підприємства (Лорві І.Ф.), обґрунтовано методи оцінки та складові іміджу
підприємства (Лорві І.Ф.).
Проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих
вчених «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку
економіки» (8 травня 2020 р., м. Луцьк), круглий стіл «Маркетинг та інновації у системі
бізнесу» (22.05.2020 р.), ІІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію
«Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» (1 листопада 2019 р., м. Луцьк).
Результати НДР «Маркетингове забезпечення ефективного функціонування
підприємств» були використані в Луцькому НТУ наступним чином: у навчальному процесі
при підготовці кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Маркетинг» при викладанні
дисциплін «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг інновацій», «Рекламний
менеджмент» та написанні кваліфікаційних робіт магістра.
Видано 1 електронний навчальний посібник (Маркетинг інновацій, к.е.н., професор
Морохова В.О.).
Всього опубліковано: 8 статей – у наукових фахових виданнях, 24 – тез доповідей.
13.3. 13.3.1 Створено науково-технічної продукції (видів виробів), в т. ч.:
- нової техніки
одиниць
- нових технологій (розробка технічної документації, робочих
креслень, виготовлення необхідного устаткування, випробування та
приймання її в установленому порядку. Технологія вважається
створеною лише при успішному завершенні випробувань та наявності
охоронних документів, як на створену технологію в цілому , так і на
будь-які її елементи)
- нових матеріалів
- сортів рослин, порід тварин
- методів, теорій
1
- інше (методична документація, нормативно-технічна документація,
правові документи, програмно-технологічна документація тощо)
13.3.2 Впроваджено науково-технічної продукції у виробництво, в т. ч.:
- нової техніки
одиниць
- нових технологій
- нових матеріалів
- сортів рослин, порід тварин
- методів, теорій
1
- інше
13.3.3 Впроваджено науково-технічної продукції у навчальний процес, в т. ч.:
- нової техніки
- нових технологій
- нових матеріалів
- сортів рослин, порід тварин
- методів, теорій
- інше
14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень:

одиниць

1

Таблиця 5
Дані про закупівлю унікальних наукових приладів та обладнання іноземного виробництва:
№
Назва приладу (українською Обґрунтування
потреби Вартість, Вартість,
з/п
мовою та мовою оригіналу) і закупівлі
приладу дол.
тис.
його марка, фірма - виробник, (обладнання)
в
розрізі США
гривень
країна походження
наукової тематики, що або євро
виконується університетом
1
2
3
4
5
15. Виставкова діяльність:
Таблиця 6

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Участь у
виставках

Назва виставки
у галузі науки,
освіти,
технологій

Місце
проведення
виставки

Назва
представленої
розробки,
експонату /
к-сть
експонатів

Результат
участі
(медалі,
грамоти,
дипломи,
інше)

К-сть
студентів
які
приймали участь

міжнародних
всеукраїнських
закордонних
інших
(галузевих)

16. Презентація наукової роботи кафедри (визначні наукові результати, фото, схеми, описи
розроблених установок, макетів, матеріали конференцій, семінарів, захистів, конкурсів,
науково-дослідних лабораторій, наукових грантів, титульні аркуші монографій, навчальних
посібників, підручників та інші матеріали) в електронному вигляді (програма Power Point),
до 15 слайдів.
Інформацію пункту 2.8.4 - 2.8.7 та пункту 3 погоджено з директором бібліотеки
Бакуменко С. С.

В.о. проректора з НПР та досліджень

О. В. Заболотний

