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Біографічна довідка. Народився 05 жовтня 1966 року в місті Нововолинську  

Волинської області. У 1992 році закінчив повний курс навчання в Луцькому 

індустріальному інституті за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». 

Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 01 червня 1992 року йому присвоєно 

кваліфікацію «Інженер-механік» (диплом ФВ № 794741).  

У вересні 1992 року був прийнятий на посаду техніка кафедри обробки металів 

тиском Луцького індустріального інституту, а у 1993 році переведений на посаду інженера 

цієї ж кафедри. У 1997 році переведений на посаду учбового майстра виробничого 

постачання кафедри матеріалознавства і обробки металів тиском Луцького 

індустріального інституту, де і пропрацював до січня 2001 року. 

У січні 2001 року переведений на посаду завідуючого лабораторією кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі Луцького державного технічного 

університету, у вересні 2005 році переведений на посаду асистента цієї ж кафедри,  з 09 

листопада 2010 року обіймав посаду старшого викладача, а з 20 квітня 2011 року – 

доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного 

технічного університету. За вказаний термін ним була захищена дисертація та 

присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук (спеціалізованої вченої ради 

Луцького національного технічного університету від 10 листопада 2010 року, диплом 

кандидата наук ДК № 063566). Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного 

університету від 26 вересня 2012 року Шегинському О.В. присвоєно вчене звання доцента 

кафедри товарознавства та експертизи в митній справі (атестат доцента 12ДЦ № 031656), 

яку і займає на даний час. 

Одружений, виховую 4 дітей. 

Освіта: вища 

Наукові інтереси: методологія оцінювання якості товарів, підвищення якості та 

вдосконалення споживних властивостей синтетичних шкір та текстильних матеріалів; 

регулювання експортно-імпортних операцій 

Науково-педагогічна діяльність: викладач Луцького НТУ. 

Професійний досвід: 29 років роботи у Луцькому НТУ. 

Навчальні дисципліни: Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння; 

Товарознавство ювелірних товарів та годинників; Товарознавство; Товарознавство 

мисливських та риболовних товарів; теоретичні основи товарознавства.  

 

Знання мов: українська – рідна, російська – вільне володіння, польська – середній 

рівень 

Професійні нагороди: грамоти Луцького НТУ та Волинської обласної ради 

Автор та співавтор 3 підручників і навчальних посібників, 3 монографій, понад 100 

наукових праць, опублікованих у провідних наукових виданнях України та інших держав. 

Опубліковано 120 наукових праць, з них 34 наукових статей. 

Монографії  

1. Товарознавчі аспекти формування асортименту та якості синтетичних шкір. 

Монографія / Шегинський О.В., Дзюбинський А.В. – Луцьк: Ред.-вид. Відділ ЛНТУ, 2012. 

– 156 с.  

2. Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: 

монографія / колектив авторів за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд.екон. наук А.Т. 

Московчук. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. Розділ Оцінка якості і 

товарів та послуг як передумова забезпечення їх конкурентоспроможності. С. 724  
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3. Формування асортименту та регулювання якості товарів, виготовлених на Волині: 

монографія / колектив авторів за заг.ред. Л.І.Байдакової та О.І. Передрій. – Луцьк: 

Луцький НТУ,2018. -214 с.  

Навчальні посібники і підручники:  

1. Теоретичні основи товарознавства: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, Б.М. Губа, В.Я. Плахотін, О.В. Шегинський - 

Луцьк: Ред.-вид. Відділ ЛНТУ, 2016. – 284с.  

2. Шегинський О.В., Байдакова Л.І. Товарознавство мисливських товарів // 

Електронний навчальний ресурс (4 Мб) довідка № 14-47 Протокол НМР Луцького НТУ 

№10 від 17 червня 2014р 

3. Шегинський О.В. Товарознавство спортивних, рибальських та мисливських 

товарів: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Шегинський, Г.М. 

Кожушко, Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, Б.М. Губа. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2018. – 318с  

Статті у видання, що входять в закордонні науково-метричні бази даних:  

1. Sheginskiy O.V. The influence of heat treatment on the phase composition of coatings 

based on full aluminosiloxane polymer / O. Sheginskiy, O. Pakholyuk, O. Peredriy, І. 

Yemchenko  //  Questions of chemistry and chemical technology. 

Статті у наукових фахових виданнях:  

1. Дзюбинський А.В. Проблеми забезпечення якості пшеничного борошна / А.В. 

Дзюбинський, О.В. Шегинський, О.В. Дзюбинська // Товарознавчий вісник: Збірник 

наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. - №10. – С. 23-29. 

2. Шегинський О.В. Аналіз чинників які впливають на формування ринку 

синтетичних шкір в Україні / О.В. Шегинський // Товарознавчий вісник: Збірник наукових 

праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. - №11. – С.  56-64. 

3. Шегинський О.В. Європейська інтеграція України та її зовнішньоекономічна 

безпека / П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук, О.В. Шегинський  // Економічні науки. Серія 

«Економічна теорія та економічна історія»: збірник наукових праць Луцького НТУ, 2017. 

– Випуск 14 (56).  

4. Шегинський О.В. Вибір показників якості для дослідження 

конкурентоспроможності промислової продукції (на прикладі синтетичних шкір) / О.В. 

Шегинський, П.Я. Кравчук. І.В. Масечко // Товарознавчий вісник: Збірник наукових 

праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. - №12. – С. 77-81. 

5. Шегинський О.В. Дослідження показників якості для дослідження асортименту 

ювелірних виробів релігійного змісту / О.В. Шегинський// Технічні науки. Збірник 

наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торгівельно-економічного 

університету, 2018. – Випуск 21. – С. 48-53. 

Публікації закордоном:  

Патенти України на корисну модель та винахід 

Підвищення кваліфікації:  

– Міжнародне стажування (Вебінар) у Instytut Badawczo - Razwojowy Lubelskiego 

Parku Naukowo Tehnologicnego Sp. z o.o., Lublin.  (45 годин/ 1,5 кредитів, 09-16 листопада 

2020). 

– Підвищення кваліфікації у Волинському науково-дослідному експертно-

криміналістичному центрі МВС України (2019 рік).  

– Підвищення кваліфікації у Волинській торгово-промисловій палаті (2016 рік).  

Членство в офіційних наукових товариствах: член Волинського осередку 

Українського товариства товарознавців та технологів.  

Посилання на профілі у:  

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXDLqtYAAAAJ&hl=uk 

Researchgate.net: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXDLqtYAAAAJ&hl=uk


https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Shehinskiy 

Academia.edu: 

https://independent.academia.edu/Oleg_Shehinskiy 
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