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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 
Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин 

з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 
Хандій Олена 

Олексіївна 

Керівник 

групи 

забезпечення 

Професор 

кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Сєвєродонецький 

технологічний 

інститут 

Східноукраїнського 

державного 

університету, 1999 р., 

«Економіка 

підприємства», 

інженер-економіст 

АН № 11785646 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля,  

2019 р. 

 «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

магістр з публічного 

управління та 

Доктор економічних 

наук, 08.00.03 – 

Економіка та 

управління 

національним 

господарством. Тема 

дисертації: «Державне 

регулювання 

використання 

соціальних ресурсів 

розвитку національної 

економіки», ДД 

№010304 від 26.11.2020 

р. 

 

Доцент по кафедрі 

економіки підприємств 

12ДЦ № 041503 

26.02.2015 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Техніко-

економічний 

аналіз (28) 

Стратегія 

підприємства 

(28) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Соціальна 

політика (14); 

Соціальний 

капітал (17) 

 

 Інститут 

післядипломної освіти і 

дистанційного навчання 

СНУ ім. В. Даля, курс 

англійської мови 

«Лінгва», 2016 р. 

 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня д.е.н., 2020 р. 

 

Центральноєвропейська 

Академія Навчань та 

Сертифікації (CEASC), 

Університет Суспільних 

наук (UNS), м. Лодзь 

(Польща) та 

Католицький 

Університет, м. 

Ружомберку 

(Словаччина), 

Науково-педагогічний стаж 20 рік  

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних умов: 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Semenenko Inna, Khandii Olena Forced Migration in 

Ukraine and Reality of Sustainable Development Goals 

Achievement // Problemy ekorozwoju – problems of 

sustainable development. – 2018. - vol. 13, no 1. – 165 

2. Khandii O. Social threats in the digitalization of economy 

and society. SHS Web of Conferences 67, 06023 (2019). 

DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706023 

3. Novikova O., Ostafiichuk Y., Khandii O. Mechanism of 

Strengthening Social and Labor Potential of Sustainable 

Development. Problemy ekorozwoju – Problems of 

sustainable development. 2019, vol. 14, no 1, 63-72. URL: 

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no27/h.pdf. 

4. Novikova O., Ostafiichuk Y., Khandii O. Social justice 

and economic efficiency of the modern labor market. Baltic 



адміністрування 

М19 № 046793 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка», 

2019 р.  

«Філологія», магістр 

філології, філолог, 

викладач (англійська 

мова) 

М19 № 033428 

 міжнародне стажування 

“Міжнародні проєкти: 

написання, аплікування, 

управління та звітність», 

2020 р., сертифікат 

№2020/12/1666 

(жовтень-грудень 2020 

р.) 

 

Фундація CEASC, 

Католицький 

Університет, м. 

Ружомберк, Словаччина 

«Академічна 

мобільність», 2020-2021 

н.р., сертифікат 

№KSE/677/2020 від 

02.12.2020 р.   

Journal of Economic Studies, Vol. 5, No. 3, 2019, рр. 145-

151. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-

145-151. 

5. Novikova O.F., Ostafiіchuk Y.V., Khandiі O.O., Deych 

M.Y. Conceptual vision of the policy of implementing 

social and labor potential of the population with 

decentralization. SHS Web of Conferences 67, 06039 

(2019). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706039 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

1. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Резерви розвитку 

соціального і трудового потенціалів України. Економіка 

України. 2019. № 4. С. 58-71. 

2. Хандій О.О. Державна підтримка транформації 

трудових відносин в ІТ-сфері в умовах цифровізації 

економіки. Економіка промисловості. № 2 (86). 2019. С. 

126-145. doi: 

http://doi.org/10.15407/econindustry2019.02.126. 

3. Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку 

соціального та трудового потенціалів територіальних 

громад. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2. С. 79-

90. 

4. Хандій О.О. Активізація соціальних та трудових 

чинників економічного зростання на засадах сталого 

розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. 2019. № 3 (108). С. 215-222. 

5. Хандій О.О. Оцінка резервів економічного зростання 

за рахунок соціального і трудового потенціалів. 

Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні економічні відносини 

та світове господарство. 2019. № 26. С. 96-100. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

Хандій О.О. Управління персоналом підприємства: 

концептуальне визначення та механізми розвитку: 

монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2010. 

240 с. 

 

Соціальні ресурси децентралізація управління: 

механізми мобілізації та ефективного використання / 



О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. 

Вишневський та ін., НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. Київ, 2017. 

 

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у 

територіальні громади: діагностика стану та механізми 

забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, В.П. 

Антонюк, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. Київ, 2018. 244 с. [Розділ: Хандій 

О.О. Самоорганізація ВПО – важіль успішної інтеграції 

у місцеві громади та життя країни – С. 111 – 133. 

Підрозділ: Хандій О.О., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., 

Шамілева Л.Л., Панькова О.В., Залознова Ю.С., Шастун 

А.Д., Лях О.В., Логачова Л.М., Сидорчук О.Г., 

Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Розробка проекту Плану 

заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО. С. 166 

- 192]. 

 

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: 

експертні оцінки: монографія / О.Ф. Новікова, О.Г. 

Сидорчук, О.В. Панькова, Л.Л. Шамілева, А.Д. Шастун, 

О.Ю. Касперович, О.О. Хандій; Львівський 

регіональний інститут державного управління НАДУ; 

НАН України, Інститут економіки промисловості. К.; 

Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. 

 

Хандій О.О. Соціальні ресурси розвитку економіки: 

важелі державного регулювання: монографія; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 436 с. 
8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання; 

 

Головний редактор збірника наукових праць 

«Управління економікою: теорія та практика» 

Член редколегії наукового журналу «Економічний 

вісник Донбасу» 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 



посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

1.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Нормування та оплата праці» (для 

студентів, що навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка»). - Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2018. – 28 с. 

2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Соціальний капітал підприємства» (для 

студентів, що навчаються за спеціальностями 051 

«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») / уклад. Хандій О.О., 

Ольшанський О.В., Маслош О.В. – Сєвєродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 19. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни  Управління потенціалом підприємства  

(для здобувачів вищої освіти, що навчаються за 

спеціальністю 051 «Економіка»  та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / 

Укл. Маслош О.В., Семененко І.М., Хандій О.О. . – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 70 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 



іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт  

1) Зеленська В.В.; 

2) Вискрєбцева М.М.; 

3) Базілевський П.Є. та ін. 

Керівництво студентами – переможцями 2-го туру 

всеукраїнських конкурсів: 

1. У 2017 р. Карєпанова Д.О. - Диплом ІІІ ступеня 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського за перемогу у 

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 

за спеціальністю 051 "Економіка".  

2. У 2019 р. Зеленська В.В., гр. ЕК-17дм -грамота 

переможця у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Управління 

персоналом і економіка праці» (ТНЕУ, м. Тернопіль).  

3.У 2019 р. Зеленська В.В., гр. ЕК-17дм -диплом за 3 

місце на  Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт 

студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації 

«Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти 

«магістр» (ХНАДУ, м. Харків)  

 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. НАД «Резерви економічного зростання у соціально-

трудовій сфері: оцінка та можливості використання» 

(Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Хандій О.О., Шастун 

А.Д.) Лист-підтвердження від Міністерства 

соціальної політики України № 10078/0/2-19/51 від 

27.05.2019 р.; Лист-підтвердження від Державної 

служби України з питань праці №4564/3/4-2-ДП-19 



від 04.06.2019 р. Лист-підтвердження від 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України №3011-06/23712-07 від 06.06.2019 р. 

2. НАД «Соціальний і трудовий потенціал сталого 

розвитку в умовах децентралізації управління: 

концептуальні підходи та можливості реалізації» 

(Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В.,  Хандій О.О., 

Шамілева Л.Л.) Лист-підтвердження від Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України №8/13.4/1343-19 

від 10.06.2019 р. Лист-підтвердження від 

Міністерства соціальної політики України №11372/0/2-

19/51 від 14.06.2019 р. 

3. НАД «Соціальна політика України в контексті 

національних викликів та євроінтеграційних процесів» 

(Амоша О.І., Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В., 

Антонюк В.П., Шамілева Л.Л., Хандій О.О. та ін.) 

Лист-підтвердження 

від Міністерства соціальної політики України 

№12610/0/2-19/51 від 08.07.2019 р. 

4. НДЗ «Оцінка стану та проблем структурних 

трансформацій ринку праці: виклики, проблеми, 

напрями їх розв’язання» (О.І. Амоша,Новікова О.Ф., 

Панькова О.В., А.Д. Шастун, О.О. Хандій та ін.) Лист-

підтвердження від Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України №3902-

05/52938-07 від 11.12.2019 р. Лист-підтвердження від 

Торгово-промислової палати України №3267/150-73 

від 20.12.2019 р. Лист-підтвердження від Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів №04-30/15-259606 від 

23.12.2019 р. 

5. НДЗ «Дисбаланси у сфері праці й зайнятості та 

механізми забезпечення розвитку ринку праці в умовах 

цифрових трансформацій» (Новікова О.Ф., Панькова 

О.В., Хандій О.О. та інші) Лист-підтвердження від 

Торгово-промислової палати України №3267/150-73 

від 20.12.2019 р., Лист-підтвердження від Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів №04-30/15-259606 від 

23.12.2019 р. 

 



16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Луганська обласна організація ГО "Спілка економістов 

України" 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

Договір про творчу  співпрацю з ДП «Сєвєродонецька 

ТЕЦ» № 2-18/КЕП. 

 

Керівник грантового проєкту: 

«Студія ініціатив або ми зростаємо разом!», 2017-

2018 р. 

Кривуля Павло 

Вікторович 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Східноукраїнський 

державний 

університет, 1997р., 

«Менеджмент у 

виробничій сфері», 

менеджер 

ЛО № 001210 

Кандидат економічних 

наук, 08.06.01 – 

Економіка, організація 

і управління 

підприємствами. Тема 

дисертації: 

«Удосконалення 

планування товарного 

асортименту предметів 

споживання»,  . 

ДК № 025164 від 

16.09.2004 р 

Доцент кафедри 

менеджменту 

02ДЦ № 015938 від  

15.12.2005 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Економіка і 

організація 

торгівельної 

діяльності (56), 

Організаційна 

поведінка (28) 

Фінансове 

забезпечення 

підприємницької 

діяльності (20) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Конфліктологія 

та бізнес-

комунікації (14) 

 

Інститут післядипломної 

освіти і дистанційного 

навчання СНУ ім. В. 

Даля, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, 

курс «Розроблення 

дистанційного курсу в 

системі «Moodle», 2014 

р. 

Науково-педагогічний стаж 20 років  

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних умов: 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection 

Shchepkina N. Project offices as the locus of corporate 

innovative systems genesis / Natalia Shchepkina, Sergey S. 

Shtapuk, Paul V. Krivulia // SPBPU IDE ’19: Proceedings 

of the 2019 International SPBPU Scientific Conference on 

Innovations in Digital Economy. – doi: 

10.1145/3372177.3373322 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

1. Кривуля, П. В. Явные и неявные термины-

оксюмороны как признак показательно 

парадоксального терминирования в сложных и 

эклектичных предметах исследования устойчивого 

развития, человеческого капитала, поведенческих и 

корпоративных финансов / П. В. Кривуля, 

Н. Г. Бородавка, А. Н. Омельченко // Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. – 2018. – № 4 (245). – С. 141-148. 

2. Кривуля, П. В. Использование зависимости 

сокращения длительности проектов разработки от 

дополнительного финансирования НИОКР при 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3372177.3373322
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3372177.3373322
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3372177
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3372177
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3372177
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2634
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf


составлении игровой модели конкурирующих 

проектных команд [Електронний ресурс] / 

П. В. Кривуля, С. Ф. Тищенко // Наукові вісті 

Далівського університету : електронне наукове фахове 

видання. – 2018. – №15. – URL: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2417 

3. Кривуля, П.В. Ситуаційні параметри опису та аналізу 

графіка освоєння інвестицій / П. В. Кривуля, 

С. С. Штапаук // Управління проектами та розвиток 

виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ 

ім. В. Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №4(68). – С. 35-55. 

–  

4. Кривуля, П. В. Ітеративно-зворотне розв’язання 

«надскладних» проблемних ситуацій мережевого 

планування з недетермінованою множиною робіт на 

прикладі складання адаптивного плану навчального 

процесу [Електронний ресурс] / П. В. Кривуля, С. Ф. 

Тіщенко // Наукові вісті Далівського університету. – 

2019. – № 16. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2019_16_16 

5. Паничок, М. Ю. Пристосовність різних підходів 

щодо інтерпретування категорій «ефект» та 

«ефективність» для вирішення завдань оцінювання 

використання економічного потенціалу регіону / 

М. Ю. Паничок, П. В. Кривуля // Економічний вісник 

Донбасу. – 2019. – № 3 (57). – С. 10-20. – 

DOI: 10.12958/1817-3772-2019-3(57)-10-20 

6. Кривуля, П. В. Когнітивні ризики у оцінюванні 

відносної значущості складових комплекса цілей 

мегапроектів: абераційний ризик інтуїтивних переваг та 

консолідаційно-наведений ризик довільних порядків 

згортки [Електронний ресурс] / П. В. Кривуля, 

Д. А. Кобцева // Наукові Вісті Далівського 

університету. – 2019. – № 17. – DOI: 10.33216/2222-

3428-2019-17-12 

 

3) Підручники, навчальні посібники або монографії 

 Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, 

управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти 

: монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-

Білецька, С. С. Штапаук та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Клюс., 

Н. В. Швець. – Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2417
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/68/4_68_4.pdf
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/68/4_68_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2019_16_16
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-10-20
https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-12
https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-12
https://kriwulia.files.wordpress.com/2018/02/zsrr_monograf2017.pdf
https://kriwulia.files.wordpress.com/2018/02/zsrr_monograf2017.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2483


2017. – 282 с. – ISBN 978-617-11-0118-0. 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня; 

Наукове керівництво здобувачами наукового ступеня, 

які одержали документ про присудження наукового 

ступеня: С. С. Штапаук  (захист у 2009 р., отримав 

диплом к.е.н. у 2010-ому році), Н. О. Рибнікова (захист 

у 2011 р., отримала диплом к.е.н. у 2012-ому році), 

М. В. Дорошко (захист у 2011 р., отримала диплом 

к.е.н. у 2012-ому році). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

організаційна робота у закладі освіти (СНУ ім. В. Даля) 

на посаді виконуючого обов’язки завідувача кафедри 

економіки підприємства з жовтня 2014 року до 1 

листопада 2015 року, коли кафедру було 

реорганізовано. 

 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 участь в атестації наукових працівників як офіційний 

опонент у 2010-му році (м. Львів, Львівська комерційна 

академія) 

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення 

дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання 



освітнього ступеню магістра за спеціальностями 051 – 

Економіка, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність) [Електронне видання] / уклад. 

О. В. Бірюков, П. В. Кривуля, М. Д. Крамчанінова – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 34 с. – 

Реєстраційний № 8208 

2. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання 

освітнього ступеню магістра за спеціальністю 076 – 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 

[Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, 

П. В. Кривуля, М. Д. Крамчанінова, С. С. Штапаук. – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 48 с. – 

Реєстраційний № 8209 

3. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання 

освітнього ступеню магістра за спеціальністю 051 – 

Економіка) [Електронне видання] / уклад.: 

О. В. Бірюков, П. В. Кривуля, М. Д. Крамчанінова, 

Я. В. Бурко. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2019. – 50 с. – Реєстраційний № 8210 

14) керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 



тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

Керівництво у 2019-2020 академічному році науково-

дослідною роботою студентки Д. А. Кобцевої, яка стала 

призером І туру та стала призером ІІ туру (диплом І-го 

ступеню) Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних 

робіт за напрямком «Управління фінансово-

економічною безпекою» (І тур у СНУ ім. В. Даля, 

м. Сєвєродонецьк, ІІ тур – у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

м. Харків) 

Керівництво у 2019-2020 академічному році науково-

дослідною роботою студентів Д. А. Кобцевої та В. 

І. Шестопалова, які стали призерами І туру та прийняли 

участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідних робіт за напрямком «Економіка 

підприємства» (І тур у СНУ ім. В. Даля, 

м. Сєвєродонецьк, ІІ тур – у КНЕУ ім. В. Гетьмана, 

м. Київ) 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член Луганського відділення Громадської організації 

«Спілка економістів України» 

18) наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

Наукове консультування керівництва філії «Абсолют» 

ТОВ ПКФ «ЛІА ЛТД»  

у 2004-2014 рр. 

Маслош Ольга 

Володимирівна 

 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Рубіжанський філіал 

Ворошиловградського 

машинобудівного 

інституту, 1987 р.,  

«Хімічна технологія 

лаків, фарб та 

лакофарбових 

покрить», 

інженер хімік-

технолог 

Г-II № 044049 

Кандидат хімічних 

наук, 02.00.04-Фізична 

хімія.  Тема дисертації: 

«Реакционная 

способность 

полиметиленмочевины. 

Синтез и применение 

органических 

пигментов», 

 XM № 024063 

Від 17.04. 1992 р. 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень  

Організація 

біржової 

діяльності (28) 

 

Обґрунтування 

господарських 

рішень та 

оцінювання 

Фундація "Інститут 

розвитку міжнародної 

співпраці" (Польща),  

Курси підвищення 

кваліфікації для 

науково-педагогічних 

працівників за фаховим 

напрямом"Економіка", 

 2017 р. 

Міжнародне 

стажування 

Науково-педагогічний стаж 18 років 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

Providing security for the development of high-technology 

organizations / V. Makedon, S. Drobyazko, H. Shevtsova, 

O.Maslosh, M. Kasatkina. // Journal of Security and 

Sustainability Issues. – 2019. – Vol.3, -  №3. - С. 759–

774.   



 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля, 

2019 р., 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність», магістр з 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльність за 

спеціалізацією 

управління 

персоналом та 

економіка праці 

M19 № 016819  

 

Spoleczna Academia 

Nauk. Centrum 

Jezykowe 

Сертифікат рівня В2 з 

англійської мови, 
2019 

 
 

 

Доцент кафедри 

технології 

високомолекулярних 

сполук 

12ДЦ 028688 від 

10.11.2011 

ризиків (28) 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Організація 

праці менеджера 

(14) 

 

 

«Міжнародні проекти: 

написання, аплікування, 

управління та звітність»,  

фундація CEASC,  

Університет суспільних 

наук (UNS), м. Лодзь, 

Польща, (сертифікат 

№2020/05/0548, 180 

год,); 

 

Staż międzynarodowy 

„Projekty 

międzynarodowe: pisanie, 

składanie wniosków, 

zarządzanie i 

raportowanie”, Fundacja 

CEASC, Uniwersytet 

Nauk Społecznych (UNS), 

Łódź, Polska (certyfikat 

№2020 /05/548, 180 god 

 

Академічна мобільність 

(весняний семестр 2019-

2020 н.р., сертифікат 

№CZ208/2020KS), 

фундація CEASC, 

Католицький 

Університет, м. 

Ружомберк, Словаччина 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1. Чернявська Є.І., Маслош О.В., Заіка Н.С. Кроки  

розвитку  системи мотивації праці. Інфраструктура  

ринку. Електронне наукове фахове видання. 2019. № 37. 

 

2. Чернявська Є.І., Маслош О.В. Розвиток трудового 

потенціалу та потенціалу підприємства як фактори 

конкурентоспроможності підприємства    Вісник СНУ 

ім. В. Даля. 2020. №2 (258). С.103-107. 

 

3. Чернявська Є.І., Маслош О.В., Сергієнко 

А.П Фактори, що впливають на рівень 

конкурентоспроможності підприємств . 

Інфраструктура ринку. Електронне наукове фахове 

видання, 2019. № 38. 

 

4. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Хімічна промисловість 

України. У пошуках нової стратегії розвитку.  Глобальні та 

національні проблеми економіки Електронне наукове 

фахове видання, випуск 16, 2017,с.249-253 

 

5. Shevtsova G. Z., Maslosh O. V. Chemical  production 

modernization in the formative phase of industry 4.0: study 

of  trends  problems of investment  support technology 

audit  and production reserves. Технологічний аудит та 

резерви виробництва.  № 1/4(45), 2019, с. 30-36   

   

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника; 



В.о. завідувача кафедри економіки підприємств 

Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля 2012-

2015рр. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 

(для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка») / уклад. Хандій О.О., Касаткіна М.В., 

Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. – с. 24.  

 2. Економіка природокористування.   Методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт (для 

студентів, що навчаються за спеціальностями 101 

Екологія  та 161 «Хімічні технології та інженерія») / 

Укллад.: Маслош О.В. , Семененко І.М., Хандій О.А – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 96 с. 

3. Маслош О.В., Семененко І.М., Хандій О.О. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  

Управління потенціалом підприємства  (для здобувачів 

вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка»  та 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») / Східноукраїнський національний 

університет  імені Володимира Даля, 2019. – 70 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 



міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

 Переможці першого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  з галузей знань і 

спеціальностей Навчально-наукового інституту 

економіки та управління  СНУ ім В.Даля у 2018-2019 н. 

р.  

1. Гребенюк Т.М. гр. ЕК-17дм, 1 місце в напряму 

Економіка сільського господарства та АПК 

2. Якуніна Я.К. гр. ЕК-17д, 1 місце в напряму 

Гендерні дослідження 

3. Калюжна В.С.,Красюк В. О, гр. ЕК-18дм- 1 місце 

в напряму  Менеджмент природоохоронної діяльності 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської організації 

"Спілка економістів України" 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років; 

Директор ТОВ «ХТМ» з 2009 р, ЄДРПОУ 31212528 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

ТОВ «АКВА-ТЕРМ СЕРВІС»   

Громадська організація «Спортивно-туристичний клуб» 

 

 

 


