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технічного університету, м. Луцьк (2012-2013 роки);    Д 41.177.01 
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редакційних колегій трьох фахових журналів. Член наукової ради 
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конкурсу-захисту учнівських наукових робіт (МАН) (2012-2020 роки). 
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аграрників» (з 2011 року). Голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 
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конференції «Теорія і практика менеджменту». Відповідальний редактор двох збірок тез цих конференцій. 
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Напрями наукових досліджень: управління 

рекреаційним природокористуванням та 
туристично-рекреаційною сферою на основі 
авторської концепції соціоекологоекономічного 
оптимуму; менеджмент безпеки, формування 
інтегрованих систем менеджменту. 

Основні наукові роботи: опубліковано понад 
200 наукових праць, у т. ч. двадцять п’ять  
монографій (три одноосібні), два підручники, п’ять 
навчальних посібників. 

1.  Черчик Л.М. Менеджмент якості навколиш-
нього середовища. Економічні інновації : Збірник 
наукових праць. 2016. Випуск № 61. С. 377-383.  

2. Черчик Л.М. Діагностика в системі 
стратегічного менеджменту підприємства. Науковий 
вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2017. № 2 (10).      
Ч. 1. С.150-155.   

3. Cherchyk, L.; Shershun, M.; Khumarova, N.; 
Mykytyn, T.; Cherchyk, A. 2019. Assessment of forest 
enterprises’ performance: integrating economic 
security and ecological impact. Entrepreneurship and 
Sustainability. Issues 6(4): 1784-1797.  

4.  Черчик Л. Структура соціоеколого-
економічної безпеки підприємства. Економічний 
часопис Східноєвропейського національного 
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університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2019. № 19. Том 3. С. 71-80. 

5. Cherchyk, L. Mechanism of ensuring 
environmental security of the management enterprise. 
Економічні інновації: Збірник наукових праць. 
2020. Том 22. Випуск № 1 (74). С. 152-164. 

Наукове керівництво захищеними канди-
датськими дисертаціями: 

Коленда Н.В. Формування та реалізація 

стратегічного потенціалу рекреаційної системи 

регіону (2008). 
Милько І.П. Формування та регулювання 

міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі 
регіону (2011). 

Міщенко О.В. Конструктивно-географічне 

обґрунтування розвитку екологічного туризму в 

національних природних парках (2012). 

Шубала І.В. Забезпечення ефективної зайнятості 

економічно активного населення (2012). 

Мостенець О.В. Механізм забезпечення 

конкурентоспроможності рекреаційної системи 

регіону (2015). 

 

АНОТАЦІЯ 
 

Інтегровані системи менеджменту безпеки 

(ІСМБ) є новою динамічною соціально- та 

екологоорієнтованою моделлю регулювання 

суспільного розвитку, спрямованою на реалізацію 

принципів та положень сталого розвитку, 

імплементованих у систему національних і 

міжнародних стандартів, конвенцій, правил та 

рекомендацій шляхом поєднання зусиль державних 

органів влади, органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, бізнесу. 

Теорія формування горизонтально та 

вертикально ІСМБ як інструменту забезпечення 

прийнятного рівня якості довкілля, якості життя, 

людського розвитку, досягнення безпеки 

особистості та національної безпеки, на відміну від 

існуючих, передбачає його застосування для 

об’єктів різного рівня (мікро-, мезо-, макрорівня, 

територіальних громад, окремих територіальних 

систем), імплементацію в систему публічного 

менеджменту та державного управління при 

забезпеченні цілісності об’єкта дослідження та 

об’єкта управлінського впливу. Практично, це 

формування нової парадигми розвитку в усіх його 

аспектах – світоглядному, екологічному, 

економічному, соціальному, суспільно-

політичному, яка протиставляється сучасним 

викладкам економічної теорії, побудованої з 

відверто антропоцентричних, споживацьких 

поглядів і постулату задоволення зростаючих 

потреб людства, економічного зростання та 

макроекономічної рівноваги. Результати 

досліджень націлені на розвиток теорії 

менеджменту та безпеки, методів управління 

різними сферами суспільного розвитку.     

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 
 

Авторська концепція управління рекреаційним 
природокористуванням та туристично-
рекреаційною сферою за критерієм соціоеколого-
економічного оптимуму знайшла продовження у 
дослідженнях процесів забезпечення соціоеколого-
економічної безпеки та формування інтегрованих 
систем менеджменту безпеки. На основі цих 
наукових підходів досліджувались економічні, 
соціальні та екологічні проблеми функціонування 
об’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів. 
Представниками наукового осередку здійснено 
дослідження у різних сферах, зокрема: формування 
механізмів ефективної зайнятості населення, 
реалізації соціального потенціалу; забезпечення 
соціальної, економічної, екологічної безпеки; 
формування механізмів ефективного 
функціонування туристично-рекреаційної сфери, 
забезпечення її конкурентоспроможності. 
Результатами досліджень стали численні 
монографії, статті, підручники та посібники, 
тематичні наукові збірники, наукові конференції та 
круглі столи, проєкт за кошти держбюджетного 
фінансування, захищено 8 магістерських і 5 
кандидатських дисертацій. 

 

ПРЕДСТАВНИКИ 
 

Коленда Наталя Вікторівна – кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки.  

Електронна адреса: Kolenda.Nataliya@eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: соціальна 

безпека, соціальний потенціал, управління 

соціоекологоекономічною безпекою. 

Основні наукові роботи: опубліковано більше 

200 наукових праць, зокрема: 
1. Коленда Н. В., Колосок А. М., Черчик Л. М. 

Соціальний діалог у системі забезпечення 
соціальної безпеки: теоретико-прикладний аспект : 
Монографія. Луцьк: Терен, 2017.  156 с. 

2. Коленда Н. В., Колосок А. М., Черчик А. О., 
Черчик Л. М. Соціальне підприємництво та 
соціально відповідальний бізнес: інституційна 

основа забезпечення соціальної безпеки населення : 
Монографія.  Луцьк : Терен, 2017. 136 с. 

3. Cherchyk L.N., Kolenda N.V., Matviichuk N.M.  

Models of social entrepreneurship. Науковий вісник 
Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2017. № 3 (11). Ч. 2.        

С. 72-76.  
4. Коленда Н.В. Мотиваційна безпека: теоре-

тичний аспект. Інфраструктура ринку. 2019. № 28.  

5. N.M. Matviichuk, L.M. Cherchyk, N.V.Kolenda, 
N.M. Shulska. Strategic directions of modernization of 
housing as a basis of Ukraine’s energy security. 

Financial and credit activity: problems of theory and 
practice. 1 (24). Р.  443-450. 
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Милько Інна Петрівна – кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки.  

Електронна адреса: mylko.inna@ eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: управління 

міжгалузевими зв’язками у рекреаційному 

комплексі регіону, менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні наукові роботи: опубліковано більше 

40 наукових праць, зокрема: 
1. Милько І.П., Черчик Л.М. Механізми 

формування та регулювання міжгалузевих зв’язків 

у рекреаційному комплексі регіону: монографія. 
Луцьк, 2012.  160 с. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність України для 

входження в Євросоюз: Досвід вишеградської 
четвірки: навчальний посібник / А.Ю. Горбовий, 
О.Е. Оксанич, О.М. Степанюк, І.П. Милько та ін. 

Луцьк : ВІЕМ, 2014. 224 с. (Рекомендовано МОН 
України, лист №1/11-7465 від 20.05.2014 р.). 

3. Милько І., Нагорнова О., Овчиннікова О. 
Регулювання і моделювання зовнішньо-
економічної діяльності Хмельницької області. 

Вісник Волинського інституту економіки та 
менеджменту. 2019. Випуск 25. C. 285-293. 

4. Милько І.П. Інноваційний менеджмент та 

стратегічне планування на підприємствах 
машинобудування. Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту. 2019. Випуск 24.       

C. 207-214. 
5. Милько І.П. Концептуальні засади розробки 

стратегії розвитку готельно-ресторанного 

комплексу України. Економічний форум. 2019. № 4. 
С. 90-97. 

 

Міщенко Олена Віталіївна – кандидат 

географічних наук, доцент кафедри фізичної 

географії Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки.  

Електронна адреса: mischenko.olena@eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: рекреаційна 

географія, сакральна географія, 

ландшафтознавство. 

Основні наукові роботи: опубліковано 74 

наукових праць, зокрема: 

1.  Черчик Л.М., Міщенко О.В., Єрко І.В. 

Туристично-рекреаційний комплекс Волинської 

області: передумови розвитку: Монографія. Луцьк: 

Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, 2014. 128 с. 

2.  Черчик Л. М., Єрко І. В., Коленда Н. В., 

Міщенко О. В. Сучасний стан розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу Волинської 

області. Луцьк: Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2014. 154 с. 
3.  Міщенко О. В., Черчик Л. М. Розвиток 

екологічного туризму в національних природних 

парках Волинської області. Луцьк: Вежа-Друк, 

2016.  164 с. 

4.  Міщенко О. В. Суспільні передумови 

розвитку екотуризму в національних природних 

парках Волинської області. Часопис соціально-

економічної географії Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Харків. Вип. 22 

(1). 2017. С. 105-110. 

5.  Mishchenko O. V. Structural organization of 

sacred landscapes. Journal of Geology, Geography and 

Geoecology, 2019. 28 (3), P. 487-494. 

 
Шубала Ірина Володимирівна – кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки 

Луцького національного технічного університету. 

Електронна адреса: pcep@lntu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: економіка 

праці, ринок праці, зайнятість населення. 

Основні наукові роботи: опубліковано понад  

30 наукових праць, зокрема: 

1. Шубала І.В. Аналіз та оцінка показників 

розподілу доходів домогосподарств регіону. 

Економічний форум. 2017. № 4. C. 255-262.  

2. Шубала І.В. Зміст, складові та принципи 

функціонування системи соціального захисту 

населення. Економічний форум. 2018. № 2. C. 361-

365.   

3. Шубала І.В. Особливості регулювання 

безробіття населення в умовах економічної кризи. 

Економічні науки: зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. 

ун-т. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. Вип. 14 (51). С.  300-

306.  

4. Шубала І.В. Соціальний захист уразливих 

верств населення у Волинській області. Економічні 

науки: зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. ун-т. Луцьк : 

РВВ ЛНТУ, 2017. Вип. 14 (55). С. 310-316.  

5. Шубалий О.М. Шубала І.В., Назарук О.В. 

Підвищення конкурентоспроможності працівників 

на основі активізації соціального діалогу на 

регіональному та національному рівнях: 

монографія.  Луцький НТУ. Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ, 2017. 221 с. 

Мостенець Олександр Володимирович – 
кандидат економічних наук. 

Електронна адреса: sashazbs@gmail.com 
Напрями наукових досліджень: обгрунтування 

механізму забезпечення конкурентоспроможності 
рекреаційної системи регіону на основі 
формування та реалізації конкурентних переваг. 

Основні наукові роботи: автор понад 20 на-
укових праць, зокрема: 

1. Черчик Л., Мостенець О. Механізм 

забезпечення конкурентоспроможності 

рекреаційної системи регіону: монографія. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2016. 214 с. 

2. Мостенець О.В. Формування стратегічних 
наборів забезпечення конкурентоспроможності 
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рекреаційної системи регіону. Економіка: реалії 

часу: науковий журнал. 2015. № 1 (17). С. 220-224. 

3. Мостенець О.В. Конкурентні  переваги 

рекреаційної системи регіону. Економічні 

інновації: Збірник наукових праць. 2014. Випуск  

57. С. 243-254.  

4. Мостенец О. Конкурентный потенциал 

рекреационных систем западных регионов 

Украины. Туризм и гостеприимство: журнал 

(Республика Беларусь). 2015. № 4. С. 47-54.  

5. Мостенець О. В., Черчик Л. М. Сутність та 

складові механізму забезпечення 

конкурентоспроможності рекреаційної системи 

регіону. Регіональна економіка: науково-
практичний журнал. 2014. № 4. С. 147-154.   

 
 

 
 

  

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


