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Загальні відомості

Кафедра маркетингу створена 1 липня 2017 року шляхом реорганізації 

кафедри менеджменту та маркетингу (наказ №755-04-33 від 17.12.2016 р.)

2004
• перший набір студентів за спеціальністю «Маркетинг»

2008

• перший на Волині випуск бакалаврів з маркетингу;

• ліцензована підготовка фахівців з маркетингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«спеціаліст» та «магістр»

2009
• перший випуск магістрів з маркетингу

2017

• підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі  маркетингу Луцького 
НТУ проводиться за двома спеціальностями: 075 «Маркетинг» (освітні рівні «бакалавр», 
«магістр») та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» 
освітній рівень «магістр»)

2018
• проведено акредитацію освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 

075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем.

2019
•ведеться підготовка до акредитації спеціальності 075 Маркетинг за першим 

(бакалаврським) рівнем яка відбудеться у лютому-березні 2020 р.



1. Кадрове забезпечення
Навчальний процес на кафедрі здійснює 

7 штатних викладачів

Якісний склад кафедри становить 100%

Лорві Ірина Федорівна – стипендіат Кабінету Міністрів

України для молодих вчених (Постанова президії Комітету

від 05 листопада 2018 року № 7), 2018 – 2020 рр.



2. Наукова робота

Науковий напрямок кафедри:

«Актуальні проблеми маркетингу підприємств в 

умовах інноваційного розвитку економіки»

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

e-mail кафедри: mm@lntu.edu.ua



Науково-технічні заходи

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів та молодих науковців 

«Актуальні проблеми маркетингового 

менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки» (29 березня 2019 р.)



Науково-технічні заходи

Круглий стіл «Маркетинг та інновації у системі бізнесу» 

(17 травня 2019 року)

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція 

«Маркетинг в умовах розвитку цифрових 

технологій» 1 листопада 2019 року 

(к-сть учасників - 118,

в т.ч. 91 іногородніх)



Госпдоговірна робота кафедри

Госпдоговірна науково-дослідна робота № 9/10-19

«Дослідження споживачів полімерної тари» на суму 8000 грн.

(ТзОВ «Алфаінтерпласт»).

Керівник: Ковальчук О.В.

Виконавці: Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф.

Вирішені теоретико-прикладні завдання:

1. Удосконалено понятійно-категорійний апарат сегментування споживачів

полімерної тари та профілювання їх образів на основі особливостей купівельної

поведінки.

2. Удосконалено методику дослідження щодо формування сегментів спожива

чів полімерної тари та профілювання їх образів.

3. Проведено комплексне дослідження щодо профілювання образів споживачів

полімерної тари.

4. Розроблено та представлено для замовника рекомендації щодо

ситуативного використання інструментів маркетингового цілеспрямованого

впливу на споживачів полімерної тари.



Науково-дослідна тема

Науково-дослідна тема в межах робочого часу

«Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств»

(д/р 0117U004763)

Публікації за 2019 рік

навчальні посібники з грифом Луцького НТУ 1

монографії 1

в фахових наукових збірниках 4

в фахових наукових журналах, в т.ч. 8

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

3
(у зарубіжних 

виданнях)

- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні
бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus

4

тези доповідей (у вітчизняних наукових виданнях / у 
зарубіжних виданнях)

30/1



Публікації за результатами проведення 

науково-технічних заходів

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція 

«Маркетинг в умовах розвитку цифрових 

технологій» 1 листопада 2019 року 

(к-сть учасників - 118,

в т.ч. 91 іногородніх)

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів та молодих 

науковців «Актуальні проблеми 

маркетингового менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки» 

29 березня 2019 р.



Наукова робота студентів

Науковий студентський гурток

«Формування та реалізація маркетингової

політики підприємств на ринку товарів

та послуг» 

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

У 2019 н.р. було проведено 7 наукових семінарів

Всього студентами опубліковано у 2019 році – 40 наукових праць, 

з них:

- статей за участю студентів / самостійно – 3/0

- тез доповідей за участю студентів / самостійно - 18/19



Перемоги студентів кафедри у 

2019 навчальному році

Призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт

Цаплан Софія Олександрівна (гр. МК-41) – Диплом

ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі

спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та

інноваційної діяльності» (Київський національний

університет технологій та дизайну,

(Науковий керівник: к.е.н., доцент Герасимяк Н.В.)

Булавчик Максим Ігорович (МКм-51) – Грамота у

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» у

2018/2019 н.р. (Тернопільський національний економічний

університет)

(Науковий керівник: к.е.н., доцент Бойко О.В.)



Призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

Слива Юлія Михайлівна (гр. МКм-61) – Диплом І ступеня у

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності

«Маркетинг» (Керівник роботи: к.е.н., доцент Бойко О.В.).

Булавчик Максим Ігорович (гр. МКм-51) – Диплом ІІІ ступеня у

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності

«Маркетинг» (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В.О.).

Варламов Микола Анатолійович (гр. УІДм-61) – Диплом ІІІ ступеня у

II турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів в

ищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління

інноваційною діяльністю» освітнього ступеня «магістр»

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

Ковтун Андрій Анатолійович (гр. УІДм-61) –Заохочувальна грамота у

номінації «За високий рівень апробації матеріалів дослідження» у

II турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів в

ищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління

інноваційною діяльністю» освітнього ступеня «магістр»

(Керівник роботи: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.).

Перемоги студентів кафедри у 

2019 навчальному році



ПЕРЕМОЖЦІ КОНФЕРЕНЦІЙ

Булавчик Максим (гр. МКм-51) - Диплом І ступеня (Науковий керівник: к.е.н., професор, Морохова В.О.)

Морозович Анастасія (гр. МКм-51) - Диплом ІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., доцент Бойко О.В.)

Міщенко Вікторія (гр. МК-41) - Диплом ІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)

Коваль Владислав (гр. МК-41) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., доцент Герасимяк Н.В.)

Мельник Юрій (гр. МК-41) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковальчук О.В.)

Рябенко Аліна (гр. МК-11) - Диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник: к.е.н., асистент Клімович О.М.)

Перемоги студентів кафедри у 

2019 навчальному році



Нагородження студентів-переможців



3. Міжнародна діяльність

29 березня 2019 р. проведена VІ Міжнародна науково-практична конференція 

студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового                    

менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки».

Країна 

партнер (за 

алфавітом)

Установа -

партнер

Тема 

співробітництва

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії

Практичні результати та 

публікації

Португалія

Політехнічний 

інститут 

Браганса

Навчання в 

рамках програми

Еразмус+ 

ступенева

мобільність

Угода про 

співпрацю із 

Політехнічним 

інститутом 

Браганси

Семестрове навчання

ст. гр. МКмз-51

Щербік О.В.

17.09.2018 р. –15.07. 2019 р.



Наукове стажування за кордоном

- Герасимяк Н.В. - мовне (англ. мова) та наукове стажування для опанування проектного підходу в

організації навчального процесу у Західно-Фінляндському коледжі (2-10 березня 2019 р.)

- Лорві І.Ф. - стажування в науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічному

парку (Польща) Вища Школа Економіки і Інновацій в Любліні (Польща) (6 травня-6 червня 2019 р.)

- Герасимяк Н.В. –пройшла тижневе стажування у Політехнічному інституті м. Браганса

(Португалія) (17-21 червня 2019 р.)



Дякуємо за 

увагу


