
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ 

ЗА 2016 РІК 



Навчальний процес на кафедрі станом на 21.12.2015 р. здійснює 

19 штатних викладачів:

д.е.н., 

професор; 3; 

16%

к.е.н., 

професор; 2; 

10%

к.е.н., доцент; 

9; 47%

к.е.н., ст. 

викладач; 3; 

16%

к.е.н., асистент; 

2; 11%

Якісний склад кафедри становить 100%.



Напрямки наукових досліджень кафедри:

«Управління регіональним розвитком»

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

«Актуальні проблеми менеджменту та 

маркетингу підприємств в умовах 

інноваційного розвитку економіки України»

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



Наукові спеціальності кафедри:

докторантура

аспірантура

08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка» (науковий консультант: 

д.е.н., професор Герасимчук З.В.)

08.00.04 – «Економіка та управління 

підприємствами»

08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка»

Захистили у 2016 р. кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих

вчених радах наступні аспіранти та здобувачі кафедри менеджменту та

маркетингу: Левчук В.Ю. (кандидатська дисертація), Гоманюк О.К.

(кандидатська дисертація), Аверкина М. Ф. (докторська дисертація).



Перемоги студентів в конференціях, семінарах, конкурсах

ІІІ місце (диплом ІІІ ступеня) Хомярчук Юлія, ст. гр. МКм-51 –

переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт у галузі «Маркетинг, управління персоналом і

економіка праці» (Харківський національний економічний

університет ім. Семена Кузнеця). Тема: «Формування маркетингової

стратегії деревообробного підприємства» (керівник: к.е.н.,

професор Морохова В.О.)

місце (диплом І ступеня) Ткачук Яна, ст. гр. МОм-51 –

переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (Київський

національний університет ім. Т. Шевченка). Тема: «Управління

потенціалом переробних підприємств АПК»

ІІІ місце (диплом ІІІ ступеня) Бабеляс Тетяна, група УІДмз-61 –

переможець Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр»



Перемоги студентів в конференціях, семінарах, конкурсах

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

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з

менеджменту серед молоді (НТУ України «Київський політехнічний

інститут») м. Київ.

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

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з з

навчальної дисципліни «Стратегічне управління». Вищий

навчальний заклад «Університет економіки і права «Крок»)

ІІ місце (диплом ІІ ступеня) Літковець Тетяна, ст. гр. МІДм-51 –

переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з

інтелектуальної власності, ХПІ 22 квітня, 2016 р.



Перемоги студентів в конференціях, семінарах, конкурсах



Держбюджетна науково-дослідна робота

У 2016 році на кафедрі виконувалась держбюджетна науково-дослідна

робота «Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики»

(№ д/р: 0115U002199).

Науковий керівник: Герасимчук З.В., д.е.н., професор, проректор з

науково-педагогічної роботи Луцького НТУ.

Термін виконання д/б теми: 01.01.2015 р. - 31.12.2017 р.

Фактичний обсяг фінансування у 2015 році становив 80312 грн

Завершення реалізації проекту «TRACECA Transport dialogue and

networks interoperability II» (identification number № 2012/308-293), який

фінансувався Європейським Союзом.



Левчук В.Ю.  прийняла участь 5 –6 квітня 

2016 року у II Європейському Конгресі 

Місцевого Самоврядування «Сучасне 

самоврядування – мешканці, співпраця, 

інновації». (м. Краків, Польща). 

Левчук В.Ю. прийняла участь у роботі 

XI «Economic Forum of Young Leaders» 

(«Економічний форум молодих 

лідерів») (NowySacz), який є частиною 

світового форуму «Economic Forum»

(Krynica, Польща), 5-9 вересня 2016 р. .



Левчук В.Ю.  прийняла участь 2 грудня 

2016 року у роботі конференції «Бізнес-

діяльність в світлі нових правил про захист 

персональних даних» Познанського 

економічного університету

Левчук В.Ю. прийняла участь 8–10 грудня 

2016 року у II Міжнародному 

Промисловому Форумі. 

(м. Карпачі, Польща). 

Левчук В.Ю. була членом оргкомітету III 

Міжнародної наукової конференції «Соціальна 

відповідальність бізнесу 2016» (Międzynarodowej

Konferencji Naukowej pt. 

(м. Познань, Польща, 15-16 грудня 2016 року.)



Левчук В.Ю. стала  стажистом при  премії Івана Виговського під патронатом 

президента Польщі Анджея Дуди. Перша частина наукового міжнародного

стажування відбулась 9 жовтня - 17 грудня у Познанській політехніці

(м. Познань, Польща)

Наукове  стажування

Войтович С.Я. проходив наукове стажування у Люблінській політехніці

(м. Люблін, Польща) 

(01 листопада – 31 груденя 2016 року).



За результатами  науково-дослідної роботи у 2016 р. опубліковано 

2 монографії.

1. Герасимчук З.В. Розвиток регіональних ринків

банківських послуг: теорія, методологія,

практика: монографія / З.В. Герасимчук, О.К.

Гоманюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 324 с.

(25,8 д.а.) Рекомендовано до друку вченою радою Луцького НТУ

(протокол №13 від 29 червня 2016 р.)

2. Герасимчук З.В. Міжрегіональне

співробітництво: теорія, методологія,

практика: монографія / З.В. Герасимчук, О.М.

Клімович. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 216 с.

(12,56 д.а.) Рекомендовано до друку вченою радою Луцького НТУ

(протокол №13 від 29 червня 2016 р.)

Вітчизняні монографії, рекомендовані Вченою радою Луцького НТУ



1. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології,

моделі : колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І.М. – Луцьк: РВВ

Луцького НТУ, 2016. – 412 с.

2. Управління природно-ресурсною системою регіону / Н.М. Василик, І.Ф. Лорві,

Н.В. Герасимяк // Управління соціально-економічними системами регіонального

рівня: теорія та практика : монографія / [авт. кол.: Н.М. Василик, А.І. Гордійчук

та ін.], під заг. ред. О.М. Шубалого; М-во освіти і науки України; Луцький НТУ. -

Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. - С. – подано до друку

Колективні монографії



Публікації викладачів кафедри

Публікації (статті)

в фахових наукових збірниках 26

в фахових наукових журналах 4

у зарубіжних виданнях 3

в інших виданнях 2

Перелік публікацій тез доповідей

в вітчизняних наукових виданнях 83

в зарубіжних наукових виданнях 9



Наукові заходи

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми менеджменту в 

умовах інноваційного розвитку економіки» 

(Луцький НТУ, 25 березня 2016 року)

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція  

«Проблеми та шляхи досягнення 

соціо-еколого-економічної безпеки  в 

контексті викликів сьогодення: 

мікро-, мезо-, макрорівень» 

(Луцький НТУ,  29 квітня 2016 р.)



Наукові заходи

Круглий стіл

«Науково-практичні аспекти

захисту прав споживачів» 

(18 травня 2016 року)

Науковий семінар 

«Стратегічне управління 

інноваційним розвитком 

підприємства, міста, регіону»

(19 травня 2016 р., м. Луцьк).



Наукові заходи

Міжнародна науково-практична конференція

«Перспективи розвитку регіонів України»

(6 жовтня 2016 р., м. Луцьк).



Наукові студентські гуртки:

«Формування та реалізація маркетингової політики 

підприємств на ринку товарів та послуг» 

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

«Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки України»

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

За результатами  функціонування студентських наукових гуртків було 

проведено 8 семінарів та опубліковано 125 праць



Публікації студентів

Публікації (статті)

одноосібні статті 2

у співавторстві 7

Перелік публікацій тез доповідей

одноосібні публікації тез 71

з викладачами 46



Збірники наукових праць:
1. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. 

Луцький національний технічний університет. Випуск 13 (50). – Луцьк 2016. – 306 с.

2. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки». – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 248 с.

3. Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо-

та макрорівні: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(29 квітня 2016 р.) / відп. ред. В.О. Морохова. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. –

314 с.

4. Тези доповідей круглого столу «Науково-практичні аспекти захисту прав 

споживачів» (18 травня 2016 року). – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 52 с.

5. Тези наукового семінару «Стратегічне управління інноваційним розвитком 

підприємства, міста, регіону» (19 травня 2016 року). – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. –

99 с.



Країна 

партнер

Установа - партнер Тема 

співробітництва

Студенти

Польща

(м. Люблін)

Люблінська 

політехніка 

Навчання ОКР 

магістр Фенюк Юлія, ст. гр. УІДмз-51 

Базака Андрій, ст. гр.УІДм-51

Польща

(м. Люблін)

Люблінська 

політехніка 

Семестрове

навчання Пацалай Ольга, ст. гр. МОс-21

Тимченко Олена, ст. гр. МОс-21

Болгарія

(м. Варна)

Університет 

менеджменту, 

м. Варна

Навчання за ОКР 

бакалавр
Олійник Степан, ст. гр. МО-31



За  2016 н.р. було видано 2 навчальні посібники 

та 2 електронні навчальні посібники.

1. Європейська та євроатлантична інтеграція: 

навчальний посібник / О.В.Баула, Т.В. Божидарнік, 

Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська 

О.Я.Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. 

Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, О.А.Урбан. –

Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 328 с. 

2. Паблік рілейшнз: навчальний посібник / В.О. 

Морохова, В. Б. Здрилюк, І.Ф. Лорві. – Луцьк: 

Вежа-Друк, 2016. – 204 с. Рекомендовано Вченою 

радою Луцького НТУ (протокол №13 від 

29.06.2016 р.)



За 2016 н.р. було видано 2 навчальні посібники та 2 електронні

навчальні посібники.

3. Стратегія підприємства. Електронний навчальний 

посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» денної і заочної форм 

навчання (укладач: Смолич Д.В.). – Довідка 15-57 

протокол №2 від 20 жовтня 2015 року

4. «Маркетинг в туризмі». Електронний навчальний 

посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент у туризмі і 

готельному господарстві» денної форми навчання 

(укладач: Герасимяк Н.В.). – Довідка № 16-02 протокол 

№7 від 22 березня 2016 року.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


