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Інформація про наукову та науково-технічну діяльність  

кафедри менеджменту за 2020 рік  

Науковий напрямок кафедри:  

1. Стратегії та тактики менеджменту на макро- та мікрорівнях (2020–2024 рр.) 

Керівник: д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С. 

Виконавці: д.е.н., проф. Кощій О.В., к.е.н., доц. Корецька Н.І.,  к.е.н., доц. Загоруйко В.Л., 

к.е.н., доц. Абрамова І.О., к.е.н., доц. Тендюк А.О., к.е.н., доц. Стрижеус Л.В. 

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі: д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту Вавдіюк Н. С. 

- e-mail кафедри: dm@lntu.edu.ua  

Вагомі наукові результати, отримані у 2020 р.: 

Викладачами кафедри менеджменту організовано та проведено одну Міжнародну  

науково-практичну інтернет конференцію (за результатами проведеної конференції видано 

збірник тез доповідей); опубліковано 2 статті у Scopus, 4 статті у Web of Science 

Вавдіюк Н.С. керує науковою роботою в Малій академії наук. Перемоги учнів:  

ПРЯДУН АНАСТАСІЯ (11 клас, (КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області»)  – переможець І (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів (відділення економіки, секція: економічна 

теорія та історія економічної думки)   

КОВАЛЬЧУК ВІКТОРІЯ (10 клас, (КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області») – переможець І (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів (відділення економіки, секція: 

мікроекономіка та макроекономіка).   

АВРАМУК ВІКТОРІЯ (10 клас, КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області») – переможець І (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів (відділення економіки, секція: 

мікроекономіка та макроекономіка).   

МЕЛЬНИК ДМИТРО (11 клас, КЗ «Волинський обласний науковий ліцей Волинської 

обласної ради) – переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів (відділення економіки, секція: мікроекономіка та 

макроекономіка).   

Таблиця 1 

Перелік науково-педагогічних працівників  

кафедри менеджменту 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Рік і дата 

народження 

Науковий ступінь, 

рік присудження 

Вчене 

звання, рік 

присвоєння 

Посада (ставка) 

Штатні 

1.  ВАВДІЮК  

Наталія Степанівна 

23.02.1980 д.е.н., 2013 р. професор 

2014 р. 

завідувач 

кафедри (1,5) 

2.  БОЖИДАРНІК 

Тарас Вікторович 

25.04.1978 д.е.н., 2012 р. професор 

2014 р. 

професор 

кафедри (1,0) 

3.  КОЩІЙ 

Оксана Вікторівна 

09.04.1976 д.е.н., 2010 р. професор 

2012 р. 

професор 

кафедри (1,5) 

4.  СТРИЖЕУС  

Людмила Василівна 

30.08.1982 к.е.н., 2010 р. доцент 

2013 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

5.  ТЕНДЮК 

Алла Олександрівна 

18.09.1979 к.е.н., 2007 р. доцент 

2011 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

6.  КУЦАЙ 

Наталія Сергіївна 

30.01.1979 к.е.н., 2010 р. доцент 

2014 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

7.  ЗАГОРУЙКО  10.05.1978 к.е.н., 2008 р. доцент доцент 

mailto:dm@lntu.edu.ua


Віктор Леонтійович 2011 р. кафедри (1,0) 

8.  КОРЕЦЬКА 

Наталія Іванівна 

15.02.1975 к.е.н., 2009 р. доцент 

2011 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

9.  АБРАМОВА 

Ірина Олександрівна 

21.03.1987 к.е.н., 2014 р. доцент  

2020 р. 

старший 

викладач (1,0) 

10.  ВАСИЛИК Наталія 

Михайлівна 

29.06.1985 к.е.н., 2011 р. доцент 

2013 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

11.  СМОЛИЧ 

Дарія Валеріївна 

25.01.1989   к.е.н., 2013 р. доцент 

2018 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

12.  ЗЕЛЕНКО Оксана 

Михайлівна 

03.11.1987 к.е.н., 2019 р. - асистент 

кафедри (0,75) 

13. ГАЛУЩАК  

Валентина Леонідівна 

30.08.1980 к.е.н., 2006 р. доцент 

2008 р. 

доцент 

кафедри (1,0) 

Сумісники 

14. Корецька Тетяна 

Костянтинівна 

   0,5 

 

Таблиця 2 

 Показники 

№  

п/п 
Показники К-сть 

1 2 3 

1. Наукові, науково-педагогічні кадри  осіб 

1.1 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього  13 

1.2 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями доктора наук 
3 

1.3 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями кандидата наук 
10 

1.4 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників без наукового ступеня - 

1.5 Чисельність науково-педагогічних працівників за сумісництвом 1 

1.6 Відсоток захищеності штатних працівників  100 

1.7 

Перелік докторантів, аспірантів (ПІБ, дата народження) 

1. 1. Бондарук Христина Валентинівна (20.02.1995 р.) 

2. 2. Рудь Катерина Іванівна (16.03.1985 р.) 

3. Третяк Олена Олегівна (18.10.1993 р.) 

4. Савчук Ілля Олександрович (04.08.1996 р.) 

5. Подолян Дарія Вікторівна (28.07.1993 р.) 

3. 6. Савчук Вікторія Петрівна (06.03.1997 р.) 

6 

1.8 

Отримання звань заслужених діячів, премій, стипендій та грантів Президента 

України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, інших (регіонального значення), 

ПІБ: 

 

1.9 
Захист докторських дисертацій (ПІБ., тема дисертації, дата захисту, науковий 

консультант, місце захисту), виділити – вже затверджені, станом на 01.01.2021 р.: 
- 

1.10 

Захист кандидатських дисертацій / захист в строк, (ПІБ, тема дисертації, дата 

захисту, науковий керівник, місце захисту), вказати затверджені, станом на 

01.01.2021 р.:  

- 

1.11 
Перелік молодих вчених, які є експертами у Експертній раді МОНУ або інших 

дорадчих органах (ПІБ, секція) 
- 

2. Перелік публікацій, згідно бібліографічного опису (автори (прізвище 

автора від кафедри виділити жирним шрифтом), назви публікацій, назви 

збірників і журналів, рік видання, од./обліково-видавничих аркушів), 

К-ть / 

обл.вид.арк. 



(співавторів вказувати обов’язково): 

2.1 
Перелік опублікованих вітчизняних монографій, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ: - відповідно до вимог МОНУ 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.1.1 
- з них опублікованих молодими вченими (відповідно до Закону про 

наукову та науково-технічну діяльність):.. 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.2 
Перелік опублікованих колективних монографій, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

 - з них опублікованих молодими вченими:.. К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.3 
Перелік опублікованих монографій за кордоном, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ:  
К-ть / 

обл.вид.арк. 

 - з них опублікованих молодими вченими:.. К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.4 Перелік виданих підручників, рекомендованих Вченою радою Луцького НТУ: К-ть / 

обл.вид.арк. 

 - з них виданих молодими вченими  К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.5 
Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою 

Луцького НТУ з грифом: 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

 - з них виданих молодими вченими:  К-ть / 
обл.вид.арк. 

2.6 
- Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою 

Луцького НТУ без грифу: 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

 - з них виданих навчальних посібників молодими вченими:  К-ть / 

обл.вид.арк. 

2.7 - Перелік електронних навчальних посібників: К-ть / 
обл.вид.арк. 

2.8 
Перелік публікацій (статей): (сума 2.8.1 -2.8.8) 

(перелік по підпунктах) 
К-ть / 

обл.вид.арк. 

 
- з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
19 / 13.83 

обл.вид.арк. 

2.8.1 

- в фахових наукових збірниках: 

1. Кощій, О. В., Стрижеус, Л. В. Забезпеченість природними ресурсами та 

ефективність їх використання в Україні. Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія 

«Регіональна економіка».  Випуск 17 (67). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 

348 с. С. 114–124 (0,78 обл. вид. арк). 

2. Куцай, Н. С., Дубицький, О. С., Оніщук, В. П. Особливості розробки 

бізнес планування створення нового автосалону автомобілів з пробігом в 

Україні. Економічний простір : зб. наук. пр. №155. Дніпро : ПДАБА, 2020. С. 

25–29. (0,7 обл. вид. арк). 

3. Смолич, Д. В., Тимошук, І. В. Ресурсний потенціал підприємства: 

сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. 

Економічний простір : зб. наук. пр. №153. Дніпро : ПДАБА, 2020. с. 75–83. 

(0,7 обл. вид. арк). 

4. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. Регіональний аналіз міжнародної торгівлі 

товарами в Україні  Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія «Регіональна 

економіка».  Випуск 17 (67). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 348 с. С. 302–

311 (0,78 обл. вид. арк). 

5. Вавдіюк Н.С. Оцінка фінансової спроможності громади в умовах 

бюджетної децентралізації (на прикладі Любешівської ОТГ Волинської 

області). Моделювання регіональної економіки. 1(35). 2020. С. 92-101. 

(0,78 обл. вид. арк). 

5/1.76 

обл.вид.арк 

 

з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

1. Куцай, Н. С., Дубицький, О. С., Оніщук, В. П. Особливості розробки 

бізнес планування створення нового автосалону автомобілів з пробігом в 

2/1.4 

обл.вид.арк 



Україні. Економічний простір : зб. наук. пр. №155. Дніпро : ПДАБА, 2020. С. 

25–29. (0,7 обл. вид. арк). 

2. Смолич, Д. В., Тимошук, І. В. Ресурсний потенціал підприємства: 

сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. 

Економічний простір : зб. наук. пр. №153. Дніпро : ПДАБА, 2020. с. 75–83. 

(0,7 обл. вид. арк). 

2.8.2 

- в фахових наукових журналах  

1. Кощій, О. В. Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в 

Україні. Економічний форум. 2020. №1. С. 140–147. (0,6 обл.вид.арк.). 

2. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. Оцінка рівня конкурентоспроможності 

фермерського господарства в регіонах України. Економічний форум. 2020. №1. 

С. 30–41. (0,8 обл.вид.арк.). 

3. Куцай, Н. С., Демчук, В. О. Сутність, задачі та етапи управління 

фінансовим станом підприємства. Modern Economics. №24. 2020. С. 75–84. (0,6 

обл.вид.арк.). 

4. Абрамова, І. О. Антикризовий менеджмент персоналу в сучасних реаліях 

розвитку бізнесу Modern Economics. №24. 2020. С. 48–55. (0,5 обл.вид.арк.). 

5. Смолич, Д. В., Стельмащук, В. В. Система методів та технологій 

підвищення ефективності управління виробництвом промислових 

підприємств Індустрія 4.0. Modern Economics : №24. 2020. С. 102–110. (0,6 

обл.вид.арк.). 

5/2.6 

обл.вид.арк 

 

з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

1. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. Оцінка рівня конкурентоспроможності 

фермерського господарства в регіонах України. Економічний форум. 2020. №1. 

С. 30–41. (0,8 обл.вид.арк.). 

2. Абрамова, І. О. Антикризовий менеджмент персоналу в сучасних реаліях 

розвитку бізнесу Modern Economics. №24. 2020. С. 48–55. (0,5 обл.вид.арк.). 

2/1.3 

обл.вид.арк  

2.8.3 - в інших вітчизняних наукових виданнях ….  

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
 

2.8.4 

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

(обов’язково вказувати посилання) 

1. Tkachuk, V., Rechun, O., Merezhko, N., Bozhydarnik, T., Karavaiev, T. 

Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines. Lecture Notes in 

Mechanical Engineering. 2020. P. 871–881. Scopus 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resu

ltslist (0,78 обл.вид.арк.). 

2. Merezhko, N., Tkachuk, V., Rechun, O., Zagoruiko, V., Priadko, O. Infrared 

spectroscopy of gasolines with addition of ethanol  // Lecture Notes in Mechanical 

Engineering, 2020.  P. 442–450. Scopus 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85083964435&origin=resultslist   (0,8 обл.вид.арк.). 

2/1.58 

обл.вид.арк 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
К-ть / 

обл.вид.арк 

2.8.5 

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

Web of Science  

1. Shvorak, A., Filiuk, D., Koretska, N., Vahnovska, N., Brodska, I., Tendyuk, 

A. The problems of implementation and regulation of land market in the  agricultural 

sector of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in 

Agriculture and Rural Development». Vol. 20. Issue 2. 2020. 536 р. Р. 445–451. (0,7 

обл.вид.арк.). Web of Science 

4 /2.73 

обл.вид.арк 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193361534
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55555980000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607427300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216586492
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216585018
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083964435&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083964435&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083964435&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083964435&origin=resultslist


http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf 

2. Shmatkovska, T., Dziamulych М., Yakubiv V., Myshko O., Stryzheus L., 

Yakubiv R.. Economic efficiency of land use by agricultural producers in the system 

of their non–current assets analysis: a case study of the agricultural sector of 

Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in 

Agriculture and Rural Development». Vol. 20. Issue 3. 2020. Р. 543–554. (0,75 

обл.вид.арк.). Web of Science 

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_3/volume_20_3_2020.pdf 

3. . Tkachuk, V., Rechun, O., Merezhko, N., Bozhydarnik, T., Karavaiev, T. 

Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines. Lecture Notes in 

Mechanical Engineering. 2020. P. 871–881. Scopus 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultsli

st (0,78 обл.вид.арк.). 

4. Agres, O., Shvorak, A., Marcus, O., Zelenko, S., Tluchkevych, N., Zelenko, O. 

The impact of the peasant farms functioning on the differentiation of the living level 

of the rural population in Ukraine: a case study of Volyn region. Scientific Papers 

Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 

Development». 2020. Vol. 20. Issue 2. 2020. 536 p. P. 13–18. Bucharest, Romania. 

(0,5 обл.вид.арк.). Web of Science 

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
К-ть / 

обл.вид.арк 

2.8.6 

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

Copernicus для соціо-гуманітарних наук 

1. Кощій, О. В., Стрижеус, Л. В. Забезпеченість природними ресурсами та 

ефективність їх використання в Україні. Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія 

«Регіональна економіка».  Випуск 17 (67). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 

348 с. С. 114–124. (0,78 обл. вид. арк). 

2. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. Регіональний аналіз міжнародної торгівлі 

товарами в Україні  Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія «Регіональна 

економіка».  Випуск 17 (67). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 348 с. С. 302–

311 (0,78 обл. вид. арк). 

 2. Кощій, О. В. Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в 

Україні. Економічний форум. 2020. №1. С. 140–147. (0,6 обл.вид.арк.). 

3. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. Оцінка рівня конкурентоспроможності 

фермерського господарства в регіонах України. Економічний форум. 2020. №1. 

С. 30–41. (0,8 обл.вид.арк.). 

3 /2.08 
обл.вид.арк 

 

з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

1. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. Оцінка рівня конкурентоспроможності 

фермерського господарства в регіонах України. Економічний форум. 2020. №1. 

С. 30–41. (0,8 обл.вид.арк.). 

1/0.8 
обл.вид.арк 

2.8.7 у виданнях, які входять у інші міжнародні науково-метричні бази даних  К-ть / 

обл.вид.арк 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
К-ть / 

обл.вид.арк 

2.8.8 - у інших наукових виданнях за кордоном: К-ть / 

обл.вид.арк 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
К-ть / 

обл.вид.арк 

2.9 Кількість публікацій тез доповідей:  

2.9.1 - в вітчизняних наукових виданнях 24/6.2 

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf


2.9.2 - в зарубіжних наукових виданнях 4/1.2 

3. 
Кількість цитувань у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні 

бази даних:  
- 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених - 

3.1 - Scopus - 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених - 

3.2 - Web of Science  - 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених - 

3.3 для соціо-гуманітарних наук Copernicus  - 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених - 

3.4  У інших науково-метричних базах даних - 

4. Інтелектуальна власність   

4.1 Охоронні документи на винаходи (перелік) (власник Луцький НТУ) - 

4.2 Охоронні документи на корисні моделі (перелік) (власник Луцький НТУ) - 

4.3 Свідоцтва авторського права на твір (перелік) (власник Луцький НТУ) - 

4.4 Перелік поданих заявок на видачу охоронних документів  - 

4.5.  Список винахідників - 

5. Науково-технічні заходи: конференції, семінари, круглі столи, тощо   2 од. 

5.1 

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. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених і 

студентів «Механізми фінансового менеджменту». 10–11 квітня. Луцьк, 2020. 

Співорганізатори: кафедра фінансів, банківської справи та страхування, 10–

11.04.2020 р., 40 к-сть учасників, в. т. ч. іногородніх: 10 

1 

5.2 

Перелік конференцій (на базі іншого ЗВО), в яких Луцький НТУ був 

співорганізатором (міжнародних / всеукраїнських): 

1. Celei de-a 73-a Conferință știin țifică a studenților, consacrată aniversării a 85 

ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova. (Chişinău, 27 March 

2020). Chişinău : Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2020. (Міжнародна 

наукова конференція студентів, секція «Загальна економіка» (Молдова, 27 

березня 2020 р.) 

1  

5.3 

Перелік міжнародних науково-технічних заходів (на базі інших ЗВО), в яких 

працівники взяли участь 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, суспільство, 

освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку». 20–21 січня. Харків : 

Україна (SPC «Sci-conf.com.ua»), 2020.  

2. V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи світової 

науки та освіти». 29–31 січня. Осака : Японія (Видавнича група CPN), 2020. 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка, 

право: теорія, методологія, концепції розвитку». 07–08 лютого. Київ, 2020. 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Механізми 

фінансового менеджменту». 10-11 квітня. Луцьк, 2020. 

5. International Conference «Agriculture for life, Life for agriculture». Section 7. 

Management and economics of rural areas. 4–6 June. Bucharest : University of 

Agronomic Sciences and Veterinary Medicine. 2020.  

6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: 

виклики інституціональної економіки». 03 жовтня. Луцьк, 2020. 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування «Світ економічної науки». 26 листопада. Тернопіль, 2020. 

8. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

11 

 



проблеми управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 

2020. 

9. Celei de-a 73-a Conferință știin țifică a studenților, consacrată aniversării a 

85 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova. (Chişinău, 27 

March 2020). Chişinău : Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2020. 

(Міжнародна наукова конференція студентів, секція «Загальна економіка» 

(Молдова, 27 березня 2020 р.) 

10. «Досягнення університеті задля співпраці» Абертайський університет, м. 

Данді, Шотландія, 03 березня 2020 р. (за програмою Еразмус+ КА 107) 

11. «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку для 

публічних службовців» Академія публічного управління, м.Берлін, Німеччина                

14 січня 2020 р. 

 

- з них молодими вченими:… 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, суспільство, 

освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку». 20–21 січня. Харків : 

Україна (SPC «Sci-conf.com.ua»), 2020.  

2. V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи світової 

науки та освіти». 29–31 січня. Осака : Японія (Видавнича група CPN), 2020. 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка, 

право: теорія, методологія, концепції розвитку». 07–08 лютого. Київ, 2020. 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Механізми 

фінансового менеджменту». 10-11 квітня. Луцьк, 2020. 

5. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: 

виклики інституціональної економіки». 03 жовтня. Луцьк, 2020. 

6. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування «Світ економічної науки». 26 листопада. Тернопіль, 2020. 

7. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 

2020. 

9. Celei de-a 73-a Conferință știin țifică a studenților, consacrată aniversării a 

85 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova. (Chişinău, 27 

March 2020). Chişinău : Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2020. 

(Міжнародна наукова конференція студентів, секція «Загальна економіка» 

(Молдова, 27 березня 2020 р.) 

8 

5.4 
Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних науково-технічних 

заходах 
8 осіб 

5.5 
Кількість виступів на міжнародних наукових семінарах та конференціях за 

межами України 

4 

особи 

6 Опис науково-дослідної роботи студентів  

 (опис найважливіших досягнень)  

6.1 
Чисельність студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР (науково-

дослідних, дослідно-конструкторських роботах)  

25 

осіб 

6.1.1 - з оплатою із загального фонду бюджету, ПІБ (повністю), гр..: ….. - 

6.1.2 з оплатою із спеціального фонду бюджету, ПІБ (повністю), гр..: ….. - 

 
- без оплати 25 

осіб 

6.2 
Чисельність студентів, які брали участь в Всеукраїнській студентській 

олімпіаді: 1 тур / 2 тур 
-/- 

6.3 
Студенти, які одержали перемогу (1-3 місця) за результатами 2 туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади, ПІБ, гр 
- 

6.4 
Студенти, які одержали перемогу на міжнародних олімпіадах (повна 

інформація, подати підтвердження) 
- 



6.5 
Чисельність студентів – учасників Всеукраїнських  та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, ПІБ, група, назва конкурсу: ……. 
- 

6.6 
Кількість робіт, які було направлено для участі у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 
9 од. 

6.7 

Студенти – учасники підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт, ПІБ, гр.:  

1. КОРЕЦЬКИЙ Ігор Васильович (гр. МОмз-21), ТИМОНІК Вікторія 

Мирославівна ПТБ(ЕП)-41 – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, спеціалізація «Економіка та економічна політика» (наук. 

керівник – д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С.) 

2. МАРТИНЮК Наталія Іванівна (гр. МО-32) – Полтавська державна 

аграрна академія, спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 

у сфері економічної конкуренції» (наук. керівник – к.е.н., доц. Корецька Н. І.) 

2 

6.8 

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») 

1. КОРЕЦЬКИЙ Ігор Васильович (гр. МОмз-21), ТИМОНІК Вікторія 

Мирославівна (гр. ПТБ(ЕП)-41) –  Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, спеціалізація «Економіка та економічна політика» (наук. 

керівник – д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С.). Диплом ІІ ступеня 

2. МАРТИНЮК Наталія Іванівна (МО-32) – Полтавська державна аграрна 

академія, спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері 

економічної конкуренції» (наук. керівник – к.е.н., доц. Корецька Н.І.). Диплом 

ІІІ ступеня 

2 

6.9 

Студенти, які одержали перемогу у міжнародних конкурсах НДР  

 (повна інформація, подати підтвердження) 

1. СЕМЕНЮК Павло Вікторович (МО-32) – Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 073 «Менеджмент» 

(наук. керівник – д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С.). Диплом ІІІ ступеня 

1 

6.10 

Студенти, які отримали нагороди у інших конкурсах наукових робіт 

(всеукраїнських, регіональних): подати підтвердження) 

СУС Галина Сергіївна (гр. МОм-61) – Київський національний університет 

технологій та дизайну. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу». 

(наук. керівник – д.е.н., проф. Божидарнік Т. В.). Диплом ІІІ ступеня  

ТИМОШУК  Ірина Василівна (гр. МОм-61) – Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського. Всеукраїнський конкурс 

дипломних робіт ЗВО спеціальності 073 «Менеджмент»  за спеціалізацією 

«Інноваційна діяльність» освітнього рівня «магістр» (наук. керівник – к.е.н., 

доцент Смолич Д. В). Диплом ІІ ступеня   

2 

6.11 

Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих 

учених та студентів (в межах України): 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, суспільство, 

освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку». 20–21 січня. Харків : 

Україна (SPC «Sci-conf.com.ua»), 2020.  

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка, 

право: теорія, методологія, концепції розвитку». 07–08 лютого. Київ, 2020. 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування «Світ економічної науки». 26 листопада. Тернопіль, 2020. 

4. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 

4 



2020. 

 

за кордоном 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи світової 

науки та освіти». 29–31 січня. Осака : Японія (Видавнича група CPN), 2020. 

1 

6.12 
Кількість опублікованих статей за участю студентів / самостійно, 

кількість опублікованих тез доповідей за участю студентів / самостійно, од. 

8/2 

24/7 

6.13 
Назви діючих студентських наукових гуртків / у них студентів: 

«Світ менеджменту та лідерства» 
1/82 

7 Науково-дослідні роботи та гранти  

7.1 Назви науково-дослідних лабораторій, ПІБ керівників; 

 опис проведеної роботи, 

 кількість залучених до досліджень у НДЛ студентів, аспірантів:…. 

 

7.2 Загальна площа науково-дослідної лабораторії
 
 кв. м 

7.3 Назва держбюджетної науково-дослідної роботи /керівник: ….  

7.4 
Працівники, задіяні в держбюджетній науково-дослідній роботі з оплатою, 

ПІБ: 
осіб 

7.5 

Назва науково-дослідної роботи за договором ( платні послуги) у сфері наукової 

та науково-технічної діяльності, керівник, обсяг фінансування у звітному році:  

Підписано договір №07-06/20 «Оцінювання професійних компетенцій персоналу 

підприємства» від 11.06.2020 р. (замовник – фізична особа-підприємець ТОВ 

«Укрінвестфінанси» Хороших Ю. В.) на суму 12000 грн. Строк виконання робіт з 

11.06.2020 р.  по 25.06.2020 р. (виконавці: д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С., д.е.н., проф. 

Кощій О. В.). 

1 

 Вирішені регіональні проблеми: (науковий результат)  

7.6 

Наявність міжнародних грантів з фінансуванням /без фінансування (описати 

науковий результат): 

1. Індивідуальний грант на участь в тренінгу для тренерів «Зміцнення 

співпраці мереж закладів з професійного розвитку для публічних службовців» 

(Грузія, Молдова, Україна)  «U-LEAD з Європою» відповідно до заходів 

проекту «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку для 

публічних службовців» Регіонального фонду Східного партнерства з питань 

реформи публічного управління (13-17.01.2020 р.)  (виконавці від кафедри: 

д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С.). з фінансуванням. 

2. Міжнародний тиждень для персоналу за програмою Еразмус+ КА 107 в 

Абертайському Університеті м. Данді, Шотландія (02-07.03.2020 р.) (виконавці 

від кафедри: д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С., форма підтвердження: сертифікат). З 

фінансуванням. 

3. Active Citizens Virtual Facilitator Development Workshop on 26-30 October, 

2020 Certificate number: 202011VFDW39 – Семінар з розвитку віртуального 

фасилітатора для активних громадян. (26-30.10.2020 р.) (виконавці від 

кафедри: д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С., форма підтвердження: свідоцтво 

№202011VFDW39). 

4. FESTO «Ключові вимоги до сучасних виробництв в контексті Індустрії 

4.0.  Механізми розумної фабрики та виробництва майбутнього» (в рамках 

реалізації міжнародного проєкту HEin4.0 за програмою Erasmus+CBHE) 

листопад, 2020 (виконавці від кафедри: д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С.) з 

фінансуванням 

5. Проєкт «HEin4.0 Erasmus+CBHE»  «University Teachers’ Certification 

Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence (UTTERLY)» 

(619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) покликаний розбудовувати 

систему професійного розвитку та сертифікації викладачів вищої школи. 

Тривалість проекту 15.01.2021-14.01.2023, бюджет складає понад 800 000 

5 од. 



євро. (координатор: д.е.н., професор Вавдіюк Н.С.) з фінансуванням. 

8. 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)  

 

9. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редколегією до друку у 2020 

році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор : немає 

 

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): 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва  

з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою: 

Країна партнер  

(за алфавітом) 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати та публікації 

Республіка 

Білорусь 

Поліський 

державний 

університет 

Науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін 

Договір  

про співпрацю  

з грудня 2015 р. 

 і діє безстроково 

Публікації;  

організація та проведення наукових 

конференцій; рецензування наукових 

праць тощо (Божидарнік Т. В.) 

Молдова  Державний 

аграрний 

університет 

Стажування, 

науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін 

Договір  

про співпрацю  

з червня 2013 і  

діє безстроково 

Стажування та навчання за програмою 

ERASMUS+;  

взаємні публікації;  

організація та проведення наукових 

конференцій; рецензування наукових 

праць тощо (Вавдіюк Н. С.) 

Португалія  Браганська 

політехніка 

Стажування, 

науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін 

Договір  

про співпрацю  

з грудня 2013 р. і  

діє безстроково 

Стажування та навчання за програмою 

ERASMUS+; спільні публікації; 

організація та проведення наукових 

конференцій; рецензування наукових 

праць тощо 

Польща Люблінська 

політехніка 

Стажування, 

науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін 

Договір  

про співпрацю 

діє безстроково 

Стажування та навчання за програмою 

ERASMUS+; публікації; організація та 

проведення наукових конференцій; 

рецензування наукових праць тощо  

(Вавдіюк Н. С.) 

Туреччина Університет 

Памукалле  

Стажування, 

науковий, 

навчальний, 

культурний та 

міжнародний обмін 

Договір про 

співпрацю 

з квітня 2013 р. і  

діє безстроково 

Стажування та навчання за програмою 

ERASMUS+; 

спільні публікації;  

організація та проведення наукових 

конференцій; рецензування наукових 

праць тощо (Вавдіюк Н. С.) 

 



12. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб. 

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. 

Наукові результати, їх актуальність та значимість, опис науково-технічної продукції: 

1. Стратегії та тактики менеджменту на макро- та мікрорівнях (2020–2024 рр.) 

Керівник: д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С. 

Виконавці: д.е.н., проф. Кощій О.В., к.е.н., доц. Корецька Н.І.,  к.е.н., доц. Загоруйко В.Л., 

к.е.н., доц. Абрамова І.О., к.е.н., доц. Тендюк А.О., к.е.н., доц. Стрижеус Л.В. 

Термін виконання: 2020 -2024 рр.  

Актуальність та потреба у виконанні НДР «Методи тактики менеджменту на макро- та 

мікрорівнях» викликана необхідністю розробки методи тактики менеджменту, які б 

забезпечили гармонійне поєднання елементів, співіснування та розвиток соціальної, 

екологічної та економічної компонент систем управління на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Наукові результати, їх актуальність та значимість, опис науково-технічної продукції: 

Актуальність: безперервний процес, що диктується як внутрішніми, так і зовнішніми 

чинниками, зокрема ринковими відносинами в національній економіці, умовами і розширенням 

міжгалузевих зв’язків всередині країни і міждержавних господарських контактів, розвитком 

виробництва, науки і техніки обумовлює необхідність удосконалення існуючих та формування 

нових методів та тактик менеджменту. 

Наукові результати та наукова значимість науково-дослідної «Методи тактики 

менеджменту на макро- та мікрорівнях» протягом 2020 р. полягають у наступному: 

- обґрунтовано методи розвитку національної економіки; 

- обґрунтовано напрями підвищення ефективності управління регіональною природно-

ресурсною системою;  

- удосконалено підхід до формування та розвитку креативного потенціалу менеджера; 

- обґрунтовано механізм впровадження та розвитку креативного менеджменту в 

організації; 

 - удосконалено механізм взаємодії традиційних та відновлюваних джерел енергії; 

- обґрунтовано шляхи удосконалення системи кадрового менеджменту підприємства; 

- удосконалено механізм стратегічного та антикризового менеджменту на 

підприємстві; 

- сформовано стратегічний набір стратегій event-менеджменту, який містить основні 

та допоміжні стратегії, що реалізовуватимуться за ієрархічними рівнями та доповнюватимуть 

загальну стратегію розвитку бренду організації; 

- визначено методи, моделі фінансової поведінки членів колективу на основі аналізу 

теорій поведінкових фінансів та визначення стратегій управління їх фінансами при прийнятті 

інвестиційних рішень; 

- систематизовано результати аналізу особливостей інвестиційної політики держави 

на сучасному етапі та розробці пропозицій щодо реформування механізму управління 

процесом залучення іноземних інвестицій в економіку країни. 

 

13.2. Рис., фото, висновки, захист дисертацій, публікації, отримані патенти, впровадження і 

т.д.: 

Публікація 14 статей у наукових виданнях, в тому числі в тих, що входять у 

міжнародні науково-метричні бази даних: 

1. Кощій, О. В., Стрижеус, Л. В. Забезпеченість природними ресурсами та ефективність їх 

використання в Україні. Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія «Регіональна економіка».  Випуск 

17 (67). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 348 с. С. 114–124  



2. Куцай, Н. С., Дубицький, О. С., Оніщук, В. П. Особливості розробки бізнес планування 

створення нового автосалону автомобілів з пробігом в Україні. Економічний простір : зб. наук. 

пр. №155. Дніпро : ПДАБА, 2020. С. 25–29.  

3. Смолич, Д. В., Тимошук, І. В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та 

модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір : зб. наук. пр. 

№153. Дніпро : ПДАБА, 2020. с. 75–83.  

4. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в 

Україні  Економічні науки: зб. наук. пр.  Серія «Регіональна економіка».  Випуск 17 (67). Луцьк : 

ІВВ Луцького НТУ, 2020. 348 с. С. 302–311  

5. Кощій, О. В. Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні. 

Економічний форум. 2020. №1. С. 140–147.  

6. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. Оцінка рівня конкурентоспроможності фермерського 

господарства в регіонах України. Економічний форум. 2020. №1. С. 30–41.  

7. Куцай, Н. С., Демчук, В. О. Сутність, задачі та етапи управління фінансовим станом 

підприємства. Modern Economics. №24. 2020. С. 75–84.  

8. Абрамова, І. О. Антикризовий менеджмент персоналу в сучасних реаліях розвитку 

бізнесу Modern Economics. №24. 2020. С. 48–55.  

9. Смолич, Д. В., Стельмащук, В. В. Система методів та технологій підвищення 

ефективності управління виробництвом промислових підприємств Індустрія 4.0. Modern 

Economics : №24. 2020. С. 102–110.  

10. Tkachuk, V., Rechun, O., Merezhko, N., Bozhydarnik, T., Karavaiev, T. Assessment of the 

quality of alternative fuels for gasoline engines. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 

871–881. Scopus 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist  

11. Merezhko, N., Tkachuk, V., Rechun, O., Zagoruiko, V., Priadko, O. Infrared 

spectroscopy of gasolines with addition of ethanol  // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020.  

P. 442–450. Scopus https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85083964435&origin=resultslist    

12. Shvorak, A., Filiuk, D., Koretska, N., Vahnovska, N., Brodska, I., Tendyuk, A. The 

problems of implementation and regulation of land market in the  agricultural sector of Ukraine. 

Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 

Vol. 20. Issue 2. 2020. 536 р. Р. 445–451. Web of Science  

13. Shmatkovska, T., Dziamulych М., Yakubiv V., Myshko O., Stryzheus L., Yakubiv R.. 

Economic efficiency of land use by agricultural producers in the system of their non–current assets 

analysis: a case study of the agricultural sector of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, 

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». Vol. 20. Issue 3. 2020. Р. 543–554. 

Web of Science  

14. Agres, O., Shvorak, A., Marcus, O., Zelenko, S., Tluchkevych, N., Zelenko, O. The impact 

of the peasant farms functioning on the differentiation of the living level of the rural population in 

Ukraine: a case study of Volyn region. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering 

in Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20. Issue 2. 2020. 536 p. P. 13–18. Bucharest, 

Romania. Web of Science 

 

Публікація 21 тез доповідей за результатами участі у науково-практичних конференціях 

міжнародного та всеукраїнського рівнів 

1. Кощій, О. В. Проблеми підвищення фінансової грамотності населення України. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Механізми фінансового менеджменту». 

10-11 квітня. Луцьк, 2020. С. 24–27.  

2. Стрижеус, Л. В., Ємельянова, А. Ю. Корпоративний імідж підприємства як чинник його 

конкурентоспроможності. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 168-170  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085067044432&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193361534
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083964435&origin=resultslist
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3. Стрижеус, Л. В., Самарчук, О. А. Управління інноваційним розвитком підприємства: 

теоретичний аспект. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 170-172  

4. Корецька, Н. І., Єфімчук, А. С. Вплив факторів на рівень продуктивності праці на 

підприємстві. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, суспільство, освіта: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку». 20–21 січня. Харків : Україна (SPC «Sci-

conf.com.ua»). 2020. 717 с. С. 632–635.  

5. Корецька, Н. І. Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерства в регіонах 

України. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020 С. 214-216  

6. Куцай, Н. С., Корчук, І. О. Теоретичні основи дослідження корпоративного управління 

підприємств АПК. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка, 

право: теорія, методологія, концепції розвитку». 07–08 лютого. Київ, 2020. С. 6–10.  

7. Куцай, Н. С., Куцай, Ю. О. Поняття та сутність фінансового контролю. Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Механізми фінансового менеджменту». 10-11 квітня. 

Луцьк, 2020. С. 82–85  

8. Куцай, Н. С., Андрійчук, А. В. Система та роль управління трудовими ресурсами в 

створенні конкурентних переваг організації. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». 11 грудня. 

Луцьк, 2020. С. 223-225  

9. Куцай, Н. С., Мирончук, Л. С. Теоретичні аспекти управління розвитком персоналу. VІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 150-133  

10. Василик, Н. М., Мамчиць, Т. В. Підходи вчених до оцінки основних ресурсів підприємств 

аграрного сектора. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування «Світ економічної науки». Випуск 27. 26 листопада. Тернопіль, 2020. С. 59–61.  

12. Василик, Н. М. Етапи оцінювання виробничих ресурсів фермерського господарства. VІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 130-132  

13. Зеленко, С. В., Зеленко, О. М. Проблеми управління та їх вирішення в діяльності 

сільськогосподарських підприємств. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, 

аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки». 03 жовтня. Луцьк, 2020. С. 39–41.  

14. Смолич, Д. В. Фактори впливу та тенденції розвитку ринку автомобільних транспортних 

послуг в Україна. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах 

євроінтеграції». 16–17 квітня. Черкаси, 2020. С. 510–512.  

15. Смолич, Д. В., Сухий, І. Р. Модель мотивування працівників підприємства через 

потреби. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 161-163  

16. Смолич Д. В., Станкевич Ю. М. 3D-друк - як інноваційний метод виготовлення 

продукції промисловими підприємствами (на прикладі підшипників та їх прототипів). VІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 163-165  

17. Смолич Д. В., Самчук В. С. Система управління ресурсним забезпеченням діяльності 

підприємствами. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 165-167  

18. Тендюк А.О., Цукренко О.А. Основні тенденції розвитку хлібобулочних виробів Волинської 

області. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 155-156. 

19. Тендюк А.О., Киричук В.О. Формування організаційної культури підприємства: теоретичний 

аспект. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 165-167 130-132  



20. Абрамова І.О., Петровець М.В. Теоретичні засади антикризового менеджменту 

персоналу. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С. 122-124 

21. Абрамова І.О. Методичні підходи до оцінки антикризового менеджменту персоналу. 

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами». 11 грудня. Луцьк, 2020. С.124-126  

 

Організація та проведення 1 наукового заходу (інтернет-конференція): 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів 

«Механізми фінансового менеджменту». 10–11 квітня. Луцьк, 2020. (співорганізатор: кафедра 

фінансів, банківської справи та страхування). 

 

Виконання 1 госпдоговірної теми в межах впровадження результатів науково-

дослідної роботи у виробництво: 

Прикладне дослідження. Договір №07-06/20 «Оцінювання професійних компетенцій 

персоналу підприємства» від 11.06.2020 р. (замовник – фізична особа-підприємець ТОВ 

«Укрінвестфінанси» Хороших Ю. В.) на суму 12000 грн. Строк виконання робіт з 11.06.2020 р.  по 

25.06.2020 р. (виконавці: д.е.н., проф. Вавдіюк Н. С., д.е.н., проф. Кощій О. В.). 

 

Наявність міжнародних проектів, грантів з фінансуванням /без фінансування (описати 

науковий результат): 

1. Індивідуальний грант на участь в тренінгу для тренерів «Зміцнення співпраці мереж закладів з 

професійного розвитку для публічних службовців» (Грузія, Молдова, Україна)  «U-LEAD з 

Європою» відповідно до заходів проекту «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного 

розвитку для публічних службовців» Регіонального фонду Східного партнерства з питань 

реформи публічного управління м.Берлін, Німеччина  (13-17.01.2020 р.)  (виконавці від кафедри: 

д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С.). З фінансуванням. Розроблено інноваційні методи проведення 

тренінгових занять з протидії відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, оцінки ризиків 

корупційних дій державних службовців. 

2. Проект  «Товарна Контрабанда: Криміналізувати чи ні? Погляд з прикордонної Волині» 

16.03.-15.06.2020 року в рамках підтримки проєкту «Громадської ініціативи За чесну та прозору 

митницю за сприяння Європейського Союзу. (виконавці від кафедри: к.е.н., доц. Смолич Д. В.). 

Без фінансування. Участь у публічних обговореннях щодо доцільності введення кримінальної 

відповідальності за контрабанду товарів комерційного призначення. Дослідження доцільності 

можливого впровадження кримінальної відповідальності за контрабанду товарів комерційного 

призначення, встановлення невідповідностей у законодавчому регулюванні протидії 

контрабанди.  

3. Міжнародний тиждень для персоналу за програмою Еразмус+ КА 107 в Абертайському 

Університеті м. Данді, Шотландія (02-07.03.2020 р.) (виконавці від кафедри: д.е.н., проф. 

Вавдіюк Н.С., форма підтвердження: сертифікат). З фінансуванням. За результатами співпраці 

проводяться дослідження щодо порівняння компетенцій випускників на ринку праці України та 

Великобританії. 

4. Active Citizens Virtual Facilitator Development Workshop on 26-30 October, 2020 Certificate 

number: 202011VFDW39 – Семінар з розвитку віртуального фасилітатора для активних 

громадян. (26-30.10.2020 р.) (виконавці від кафедри: д.е.н., проф. Вавдіюк Н.С., форма 

підтвердження: свідоцтво №202011VFDW39). Сформовано інноваційні методи проведення 

тренінгових занять з дисципліни «Управління проектами», «Стратегічний менеджмент». 

5. FESTO «Ключові вимоги до сучасних виробництв в контексті Індустрії 4.0.  Механізми 

розумної фабрики та виробництва майбутнього» (в рамках реалізації міжнародного проєкту 

HEin4.0 за програмою Erasmus+CBHE) листопад, 2020 (виконавці від кафедри: д.е.н., проф. 

Вавдіюк Н.С.). З фінансуванням. Удосконалено компетенції цифрового виробництва та їх 

впровадження в навчальний процес при викладанні дисциплін в Луцькому НТУ.    



6. Проєкт «HEin4.0 Erasmus+CBHE»  «University Teachers’ Certification Centres: Innovative 

Approach to Promotion Teaching Excellence (UTTERLY)» (619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-

CBHE-JP). Удосконалення системи професійного розвитку та сертифікації викладачів вищої 

школи. Тривалість проекту 15.01.2021-14.01.2023, бюджет складає понад 800 000 євро. 

(координатор проекту: д.е.н., професор Вавдіюк Н.С.). 

 

 

Виконання 9 студентських наукових робіт, їх участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсах (з них 3 перемоги): 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
 по батькові студента 

 

Шифр 
акаде-
мічної 
групи 

 

Прізвище, ім’я, 
 по батькові, 

вчений ступінь 
та звання   
наукового 
керівника 

Назва наукової 
роботи 

 

Назва галузей 
наук (груп 

спеціальностей, 
спеціалізацій) 

 

Базовий ЗВО 

 

1. Тимошук Ірина 
Василівна 

МОм-21 к.е.н., доцент 
Смолич Д.В. 

Управління 
ресурсним 

потенціалом 
підприємства 

Менеджмент 
організації 

ДВНЗ 
«Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені 
Вадима 

Гетьмана» 

2. Новік Наталія 
Віталіївна 

Вашета Яна 
Василівна 

МОм-21 
 

МО-31 

к.е.н., доцент 
Стрижеус Л.В. 

Управління 
іміджем 

підприємства  

3. Єфімчук Анна 
Сергіївна 

МO-42 к.е.н., доцент 
Корецька Н.І. 

Управління 
персоналом 

підприємства 

4. Корецький Ігор 
Васильович 

Тимонік Вікторія 
Мирославівна 

МОмз-21 
 

ПТБ(ЕП)-41 

д.е.н., професор 
Вавдіюк Н.С. 

Стратегії 
розвитку ОТГ 

Економіка та 
економічна 

політика 

КНУ імені 
Тараса 

Шевченка 

5.  Петровець Мар’яна 
Віталіївна 

Корінець Софія 
Ігорівна 

МОм-11 
 
 

МОс-11 

к.е.н.,  
доцент 

Абрамова І.О. 
 

Управління 
трудовими 
ресурсами 

підприємства 

Управління 
персоналом і 

економіка праці 

Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 

6. Мартинюк Наталія 
Іванівна  

МО-32 к.е.н., доцент 
Корецька Н.І. 

Оцінка та 
стратегії 

конкуренто-
спроможності 
фермерського 
господарства в 

регіонах 
України 

Управління у 
сфері економічної 

конкуренції 

Полтавська 
державна 

аграрна академія 

7.  Корчук Іван 
Олегович 

МОс-21 к.е.н., доцент 
Куцай Н.С. 

Корпоративне 
управління 

підприємств 
АПК 

Волинської обл. 
(на матеріалах 
СВК «Дружба» 

СТзОВ 
«Романів»,  

СВК «Зоря») 

Економіка та 
управління 

національним 
господарством 

Одеський 
національний 
університет 

імені 
І.Мечникова 

8. Мєдвєдєва Олена 
Ігорівна 

МОм-21 
 

к.е.н., доцент 
Тендюк А.О. 

Управління 
конкуренто 

спроможністю 
підприємства 



промисловості 
будівельних 
матеріалів 

9.  Семенюк Павло 
Вікторович 

МО-32 д.е.н., професор 
Вавдіюк Н.С. 

Управління 
економічними 
правопорушен

нями 

Фінансова 
безпека 

Черкаський 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської 

справи» 

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. фіскальні та монетарні теорії; 
2. методичний підхід до оцінки ефективності реалізації стратегій 
управління; 
3. методика оцінки еластичності економічного правопорушення; 
4. методи фасилітації проведення тренінгових занять з протидії 

відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, оцінки ризиків 

корупційних дій державних службовців. 

3 

- 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. при апробації результатів у діяльність суб’єктів господарювання 
різних форм власності; 
2. при впровадженні результатів за кошти замовника в межах 

виконання укладеної  господоговірної теми. 

3 

- інше  

13.3.3 Впроваджено науково-технічної продукції у навчальний процес, в т. ч.: 

- нової техніки одиниць 

- нових технологій   

- нових матеріалів  

- сортів рослин, порід тварин  

- методів, теорій  

- інше 
1. при формуванні навчальних програм, підготовці лекцій, 
практичних занять, навчально-методичних видань з дисциплін 
«Стратегічне управління», «Ситуаційний менеджмент», 
«Самоменеджмент» для студентів Луцького НТУ;  
2. при викладанні елективних курсу «Менеджмент» для учнів 
загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів тощо; 
3. при підготовці кадрів вищої кваліфікації зі спеціальностей 
«Менеджмент» у процесі виконання наукових та кваліфікаційних 
робіт бакалавра та магістра тощо; 
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4. впровадження авторських програм, курсів у навчальний процес 

для державних службовців 

14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень: 

Таблиця 5 

Дані про закупівлю унікальних наукових приладів та обладнання іноземного виробництва: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма - виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі 

наукової тематики, що 

виконується університетом  

Вартість,  

дол. 

США або 

євро  

Вартість,  

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 

     

15. Виставкова діяльність: 

Таблиця 6 

№ 

п/п 

Участь у 

виставках 

Назва виставки 

у галузі науки, 

освіти, 

технологій 

Місце 

проведення 

виставки 

Назва 

представле 

ної розробки, 

експонату / к-

сть експонатів 

Результат 

участі 

(медалі, 

грамоти, 

дипломи, 

інше) 

К-сть 

студентівяк

і прийма 

ли участь 

1. міжнародних      

2. всеукраїнських      

3. закордонних Досягнення 

університеті задля 

співпраці  

Абертайський 

університет, 

м. Данді, 

Шотландія, 

03.03.20 р.  

Інноваційні 

методи 

тренінгів зі 

лідерства, 4 

експонати 

сертифікат 20 

Зміцнення 

співпраці мереж 

закладів з 

професійного 

розвитку для 

публічних 

службовців 

Академія 

публічного 

управління, 

м.Берлін, 

Німеччина 

14.01.2020 р. 

Методи 

проведення 

тренінгів зі 

менеджменту, 5 

експонати 
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4. 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. 

 

 

В.о. проректора з НПР та досліджень    О.В. Заболотний 
 


