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Керівник – Павлова Олена Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри 

аналітичної економіки та природокористування 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Академік Академії 

економічних наук України. 
  

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських 

та докторських дисертацій при Луцькому НТУ (2017–2020),  

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 

Українки (2016–2019), експерт з акредитації освітніх 

програм Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Член редакційних колегій двох фахових журналів, член 

великої вченої ради університету. Нагороджена: Почесною 

грамотою Національної служби посередництва і примирення 

(м. Київ, 2019 р.); Грамотою Міністерства освіти і науки України (м. Київ, 2018 рік); Золотим 

нагрудним знаком за вагомий внесок у становлення та розвиток університету (м. Луцьк, 2018 

рік); Подякою за високопрофесійну підготовку студентів-призерів ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2015/2016 н.р.; Подякою міського голови за сумлінну працю, значні 

особисті досягнення в галузі науки та освіти, вагомий особистий внесок у розвиток вищої 

школи, а також з нагоди Дня науки та Дня університету (м. Луцьк, травень 2016 рік); 

Медаллю «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (Київ/Франкфурт-на-

Майні, 2014 рік); Срібним нагрудним знаком за вагомий внесок у становлення та розвиток 

СНУ імені Лесі Українки (м. Луцьк, 2014 рік); Подякою ректора за сумлінну багаторічну 

працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (м. Луцьк, травень 2013 рік); 

Грамотою за активну участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної 

конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку 

освіти та науки» (м. Луцьк, 2013 рік). 
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Напрями наукових досліджень: 
Дослідження основних аспектів еволюції 

інституціоналізму до сьогодення в концепціях 

економічних шкіл та напрямів. З’ясування 

ефективності умов сталого землекористування 

в Україні. Вдосконалення організаційно-

економічного механізму екологізації 

навколишнього середовища в Україні. 

Енергоощадна політика держави в умовах 

трансформаційних зрушень. Конкурентне 

регулювання на ринку нерухомості. Ринок 

нерухомості в Україні та її регіонах. Ринок 

транспортування газу.  

Основні наукові роботи: опубліковано 

понад 300 наукових праць, у т.ч. 31 

монографія (2 з яких – одноосібні), сім 

публікацій, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах WoS та Scopus: 

1.Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. 

Регулювання діяльності регіональних 

mailto:pavlova.olena@eenu.edu.ua


 

 2 

газорозподільних підприємств України: 

монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня 

«Волиньполіграф», 2020. 256 с. 

2.Купчак В.Р., Павлова О.М,, Павлов 

К.В., Лагодієнко В.Р. Формування та 

регулювання регіональних енергетичних 

систем: теорія, методологія та практика: 

монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня 

«Волиньполіграф», 2019. 346 с. 

3.Павлов К.В., Павлова О.М. Формування 

та регулювання конкурентних відносин на 

регіональних ринках житла України: 

монографія. Луцьк: видавництво «Терен», 

2019. 542 с. 

4.Павлова О.М. Товарна форма 

організації суспільного виробництва в 

умовах розвитку національної економіки 

України (другої половини ХVII - кінця XVIII 

ст.): монографія. Луцьк: видавництво 

«Терен», 2019. 480 с. 

5.Павлова О.М. Товарне виробництво і 

торгівля в Україні (друга половина ХVІІ – 

кінець ХVІІІ ст.). Чернівці: Вид – во “Місто”, 

2009. 304 с. 

 

Наукове керівництво захищеними 

кандидатськими дисертаціями: 

Новосад О. В. Формування та реалізація 

інновоційної політики підвищення 

конкурентоспроможності газорозподільних 

підприємств західного регіону України 

(2020). 

докторськими дисертаціями: 

Павлов К. В. Регулювання конкурентних 

відносин на регіональних ринках житлової 

нерухомості (2019). 

 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

Представниками школи написані численні 

статті, здійснені публікації у провідних 

фахових виданнях України, країн 

Європейського Союзу, видано більше 30 

монографій, понад 100 тематичних наукових 

збірників, прийнято участь у понад 200 

міжнародних науково-практичних 

конференціях, захищено 1 кандидатську та 1 

докторську дисертації, прийнято участь у 4 

проектах за кошти держбюджетного 

фінансування. 

ПРЕДСТАВНИКИ 

 Павлов Костянтин Володимирович – 

доктор економічних наук, професор кафедри 

аналітичної економіки та 

природокористування Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки.  

Електронна дреса: pavlov.kostiantyn@ 

eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 

Функціонування та передумови розвитку 

регіональних ринків житлової нерухомості. 

Регулювання конкурентних відносин на 

регіональних ринках нерухомості. Соціально-

економічні особливості регіональних ринків 

нерухомості. Монополізація регіональних 

ринків житлової нерухомості. Особливості 

розвитку та механізм регулювання 

інноваційно-житлових відносини. 

Дослідження основних аспектів еволюції 

інституціоналізму до сьогодення в концепціях 

економічних шкіл та напрямів. З’ясування 

ефективності умов сталого землекористування 

в Україні. Вдосконалення організаційно-

економічного механізму екологізації 

навколишнього середовища в Україні. 

Енергоощадна політика держави в умовах 

трансформаційних зрушень. Енергетичний 

ринок. 

Основні наукові роботи: опубліковано 

понад 200 наукових праць, у т.ч. 29 

монографії (2 з яких – одноосібні), п’ять 

публікацій, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах WoS та Scopus: 

1. Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. 

Регулювання діяльності регіональних 

газорозподільних підприємств України: 

монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня 

«Волиньполіграф», 2020. 256 с. 

2. Купчак В.Р., Павлова О.М,, Павлов 

К.В., Лагодієнко В.Р. Формування та 

регулювання регіональних енергетичних 

систем: теорія, методологія та практика: 

монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня 

«Волиньполіграф», 2019. 346 с. 

3. Павлов К.В., Павлова О.М. Формування 

та регулювання конкурентних відносин на 

регіональних ринках житла України: 
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монографія. Луцьк: видавництво «Терен», 

2019. 542 с. 

4. Оцінка конкурентоспроможності 

регіональ-них ринків житлової нерухомості 

України: монографія. Луцьк: ПрАТ 

«Волинська обласна друкарня», 2018. 482 с. 

5. Регулювання інвестиційно-житлових 

відно-син в Україні. Рівне: НУВГП, 2013. 

230 с. 

 

Новосад Оксана Володимирівна – 

кандидат економічних наук, старший 

лаборант кафедри економічної та соціальної 

географії Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки. 

Електронна адреса: 

novosad.oksana@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: ринок 

природного газу, ринок розподілу 

природного газу, ринок транспортування 

природного газу. 

Основні наукові роботи: 
1. Нормативно-правове забезпечення та 

регулювання процесу розподілення газу в 

регіоні. Економічний часопис 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки: журнал / 

уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава 

Богданівна Кулинич. Луцьк: Вежа-Друк, 

2019. № 2 (18). С. 82-88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методичні та практичні підходи до 

визначення рівня конкурентоспроможності 

газорозподільних підприємств Західного 

регіону України. Український журнал 

прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 

376-385.  

3. Газові інновації в контексті 

реформування енергетичного ринку регіону. 

Актуальні проблеми аналітичної економіки: 

[кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, 

проф. О. М. Павлової. Луцьк: СПД Гадяк 

Жанна Володимирівна, друкарня 

“Волиньполіграф”, 2019. С. 76-86. 

4. Напрями впровадження інноваційних 

заходів на газорозподільних підприємствах 

Західного регіону. Економічний часопис 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки: журнал / 

уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава 

Богданівна Кулинич. Луцьк: Вежа-Друк, 

2019. № 1 (21). С. 165-172. 

5. Інноваційна концепція створення 

енергетичного хабу на газорозподільних 

підприємствах Західного регіону України. 

Приазовський економічний вісник. 2020. № 2 

(19).  
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