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ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:
Реформування організаційно-економічних відносин молокопродуктового підкомплексу в
умовах глобалізації; рік захисту – 2012 р.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:
Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний
аспект; рік захисту – 2003 р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
управління
командами,
корпоративне
управління,
міжнародний
менеджмент, конкуренція і підприємництво, фізіологія і психологія праці,
основи наукових досліджень, креативний менеджмент та інші.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
світова економіка, логістичний менеджмент, міжнародний менеджмент,
інноваційно-інвестиційний потенціал регіону, аграрна економіка.

ОСВІТА:
спеціаліст зі спеціальностей «Менеджмент
аудит»1999 р.; «Міжнародне право» 2003 р.

організацій»,

«Облік

і

ДОСВІД РОБОТИ
2015 – до сьогодні
2008 – 2015
2007 – 2008
2006 – 2007
2004 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2003
2000 – 2001
1999 – 2006
1999 – 2000
1995 – 1998

Професор кафедри менеджменту та маркетингу
Луцького національного технічного університету.
Декан факультету бізнесу
Луцького національного технічного університету.
Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної
економіки Луцького національного технічного університету.
Заступник начальника Головного управління
агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Заступник директора ДП «Волиньстандартметрологія».
Комерційний директор КП «Житлобудкомплект».
Начальник Луцького відділення АППБ «Аваль».
Керуючий Луцького міськрайонного відділення АКБ «Україна»
Старший викладач, доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Луцького державного технічного університету.
Начальник планово-економічного відділу Луцького державного
технічного університету та за сумісництвом помічник ректора.
Менеджер, старший менеджер ПП «Сента».
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Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах_
2017
2016
04.2016
03.2016
2015
2015
2015
2015

2014
2013
2011 – 2012

2009 – 2011
2007

2007

2006

2006
1997

Тренінг «Тайм-менеджмент» в Бізнес-академії менеджменту
Організація та участь в зимовій бізнес-школі м. Луцьк
(Україна).
Тренінг
«Підвищення
управлінської
компетентності
керівників-лідерів» м. Київ.
Тренінг «Толерантне спілкування та вирішення конфліктів»
м. Луцьк.
Участьу Міжнародному форумі «Інноваційний розвиток
сучасної освіти в умовах євроінтеграції».
Тренінг «Розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) в
Україні: роль держави та приватного сектору».
Тренінг «Роль та можливі форми участі молоді у втіленні
основних реформ в Україні».
Тренінг "Досвід органів місцевого самоврядування та
господарюючих суб*єктів в організаціїї підтримки та просуванні
туристично-культурних переваг гмін Люблінського воєводства
(Польща) та Волині (Україна) - кращі практики".
Тренінг «Механізми ведення прозорого і успішного бізнесу:
досвід Європи».
Участь та організація в Літній школі з логістичного менеджменту
м. Луцьк (Україна).
Проходження підвищення кваліфікації в державних установах:
-Інституту економіки та прогнозування НАН України
(12СПК №421985 від 28.10.2011);
-Університет менеджменту освіти НАН України 2012 р.
(12СПК № 909089 від 22.06.2012).
Щорічна участь в Літній школі "Nachhaltigkeit in der
Logistik", м. Лємго (Німеччина) та м. Луцьк Україна
Стажування на кафедрі міжнародної економіки Київського
національного економічного університету ім.. Вадима
Гетьмана.
Короткотерміновий семінар «Державне та муніципальне
управління в умовах політико-адміністративної реформи»
у Волинському обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів місцевого
самоврядування,
державних
установ,
підприємств,
установ і організацій.
Отримав сертифікат Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики за
спеціалізацією «Внутрішній аудитор системи управління
якістю за ДСТУ ISO 9001-2001 – фахівець з якості».
Стажування в "Університеті економіки та права "КРОК" м. Київ.
Підвищення кваліфікації в Луцькому індустріальному інституті
по експериментальній програмі «Благополучність Вашої
кар’єри».
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Науково-методична робота
Автор та співавтор близько 150 наукових публікацій та методичних праць, з яких:
близько 90 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких близько 30 - в
журналах, що входять до науково-метричних баз даних та 1 - в Scopus);
понад 40 – тези та матеріали наукових конференцій;
10 – публікації за кордоном.
Крім того:
- 10 монографій (в співавторстві);
- 7 навчальних посібників з Грифом МОН освіти і науки України (в співавторстві);
- підручник «Валютні операції» з Грифом МОН освіти і науки України (в співавторстві);
- 4 навчальних посібника без Грифу МОН освіти і науки України (в співавторстві);
- 2 електронних навчальних посібника («Поведінка споживачів» та «Міжнародна економіка»);
- більше 10 методичних розробок до проведення лекційних, практичних занять,
виконання самостійної роботи студентами;
- член редакційної колегії наукового журналу "Логістика: теорія і практика";
- співорганізатор щорічних українсько-німецьких літніх шкіл з логістики;
- голова та член організаційного комітету понад 50 наукових конференцій, семінарів,
форумів, круглих столів та інших заходів (всеукраїнських та міжнародних);
- член редакційних колегій фахового наукового видання «Економічні науки», «Економічний
форум» Луцького НТУ 2011-2016 рр.;
- член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (на базі Луцького НТУ) з
дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2012-2014 рр.

Проектна та грантова діяльність, роботи, виконані на
замовлення підприємств
2016

2015

2014 – 2015
2013 – 2016

2013

2010
2008

Член Ради молодих учених при МОН, включено до бази
експертів для проведення експертизи наукових проектів, які
подаються на фінансування за бюджетні кошти.
Член проектної групи в Луцькому НТУ для надання послуги
щодо технічного випробування й аналізування (Аналіз
безпеки і порядку дорожнього руху в Шацькому районі
Волинської області) в рамках проекту «Підвищення рівня
безпеки користувачів транспортної мережі на прикордонних
територіях Польщі, Білорусі, України.
Держбюджетна тема «Формування механізму управління
розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції»
(номер державної реєстрації 0112U000287).
Член робочої групи проекту “TRACECA Transport dialogue and
networks interoperability II”. Service Contract No 2012/308-293 в
Луцькому національному технічному університету.
Підписання угоди з Міжнародною організацією ПРОООН, що
стало поштовхом для відкриття Ресурсного центру зі сталого
місцевого розвитку Луцького НТУ за підтримки Проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
Створення Центру ділового студента за грантові кошти МФ
«Відродження».
Відкриття на базі ВУЗу Центру євроатлантичної інтеграції.
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Досягнення ______ _____________________________________
2016
2014

2012 – 2014
2013
2011
2010
2009

2008 – 2015

Науковий керівник захищеної аспірантки Левчук В.Ю.
Визнано
одним
з
найкращих
науково-педагогічних
працівників вузу (третє місце з 500 викладачів) за таємним
опитуванням студентів та відповідного рейтингу науковонавчального відділу Луцького НТУ.
Член громадської ради при Волинському відділенні
антимонопольного комітету України
Науковий керівник захищеного аспіранта Колтуновича О.С.
Член журі в ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «Економіка підприємства».
Член журі VI Всеукраїнського турніру з економіки серед
учнівської молоді.
Обрано громадським спостерігачем Українського центру
оцінювання якості освіти МОН України за проведенням
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Тиврівського району Вінницької області (посвідчення № 429ВН).
Відкриття (ліцензування та акредитація) нових напрямів підготовки
та спеціальностей: «Міжнародна економіка», «Управління
персоналом та економіка праці», «Прикладна статистика»,
«Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної
діяльності», «Логістика» та допомагав колегам у відкритті «Туризм»;
зміцнення міжнародних зв’язків шляхом підписання угод про
співпрацю з понад 30 міжнародними партнерами – ВУЗами
(безкоштовні наукові публікації колег в зарубіжних виданнях),
комерційними структурами, фондами, громадськими організаціями
та державними установами; покращення фінансового стану
університету через залучення спонсорських коштів, участь в
грантовій діяльності та госпдоговірних темах. Відкриття на базі
ВУЗу Центру євроатлантичної інтеграції та створення при ВУЗі
Центру ділового студента. Виграно кілька міжнародних грантів,
факультет є лідером у вузі по кількості залучених зовнішніх
коштах по госпдоговірним темам. Збільшення кількості
призових місць студентів факультету на Всеукраїнських олімпіадах
та конкурсах наукових і дипломних робіт; покращення матеріальнотехнічної бази через ремонт учбових аудиторій (К225а, К226, К206,
К203, К200, К107а, благоустрій прилеглої території, приміщення
деканату), встановлення енерго-зберігаючих вікон, дверей,
обладнання мультимедійним забезпеченням, безкоштовним
інтернетом, новими та б.у. меблями, навчальною літературою,
оргтехнікою; щороку організовується і проводиться кілька десятків
виробничо-пізнавальних екскурсій для студентів і викладачів на
підприємства Волині; проведено багато зустрічей з політиками,
бізнесменами, громадськими діячами, представниками влади,
зарубіжними експертами, дипломатами; головами ДЕКів на
кафедрах факультету є перші особи міста Луцька, посадовці влади
Волині та успішні топ-менеджери потужного бізнесу; створений і
активно працює сайт факультету, що значно полегшує комунікації з
студентами, роботодавцями, партнерами та потенційними
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абітурієнтами. Систематично йде зворотній зв'язок через соціальні
мережі; постійно вдосконалюється та підвищується якість
викладання предметів, використовуючи інтерактивні методи та
посилення практичної складової, залучаючи підприємців на відкриті
лекції та повчальні тренінги; налагоджено партнерські стосунки з
студрадою і студентським профкомом Луцького НТУ, проводиться
багато спільних виховних заходів; - якісний показник викладацького
складу становить понад 98%. Випускники факультету є
гордістю вузу, адже саме в нас найбільше перемог в
олімпіадах, конкурсах, а роботодавці достойно оцінюють їх
фах при працевлаштуванні.

Подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні
особисті досягнення в галузі науки та освіти, вагомий
особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку
висококваліфікованих кадрів
2016
2015
2015
2011, 2015
2014
2011, 2012, 2014
2013

2013
2012
2011
2011
2010
2009

подяка від ректора Полєського державного університету (Білорусь)
подяка голови Волинської обласної ради.
подяка Голови студради факультету бізнесу Луцького НТУ.
подяка голови Луцької міської ради.
подяка від Католицького Університету ім. Іоанна Павла ІІ м. Люблін.
почесна грамота ректора Луцького НТУ.
грамота від Всеукраїнської професійної бухгалтерської
газети «Все про бухгалтерський облік» в номінації
«Найкращий викладач».
подяка голови студентського профкому Луцького НТУ.
грамота спортклубу ЛНТУ.
грамота ректора Луцького НТУ за кращий підручник (посібник).
подяка
президента
Німецького
Міжнародно-соціального
товариства «ISKUS Мerseburg».
подяка начальника управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації.
почесна грамота начальника управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації.

Володіння мовами
Українська– рідна, російська – вільно, польська– рівень В1, англійська – початковий.

Особисті риси
Лідерство, чесність, наполегливість, порядність, послідовність, уміння згуртувати
колектив, комунікабельність, цілеспрямованість, відповідальність, людяність.

Хобі
Коні, рибальство, велосипед, футбол, більярд, люблю готувати на кухні.
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