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Науковий ступінь Доктор економічних наук (2020) 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

Кандидат економічних наук (2010) 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)  

Вчене звання Доцент по кафедрі економіки підприємств (2015) 

Посада Завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля 

Напрям наукових 

досліджень 

Управління персоналом, соціальний капітал, трудовий потенціал, 

соціальний потенціал, соціальні ресурси, сталий розвиток, соціально-

трудові відносини  

Освіта 2019 – Магістр з публічного управління та адміністрування, «Публічне 

управління та адміністрування», СНУ ім. В. Даля 

2019 – Магістр філології, філолог, викладач (англійська мова), 

«Філологія», Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», 2019 р.  

1999 – Спеціаліст, інженер-економіст. Напрям підготовки "Економіка 

підприємства", Сєвєродонецький технологічний інститут 

Східноукраїнського державного університету 

Досвід роботи 2021 – по теперішній час - завідувач кафедри публічного управління, 

менеджменту та маркетингу, СНУ ім. В. Даля 

2020 - 2021 – професор, кафедра економіки і підприємництва, СНУ ім. 

В. Даля 

2020 – по теперішній час - провідний науковий співробітник, Інститут 

економіки промисловості НАН України (за сумісництвом) 

2014 – 2020 – доцент, кафедра економіки і підприємництва, СНУ ім. В. 

Даля 

2004 – 2014 - старший викладач, кафедра економіки підприємств, СНУ 

ім. В. Даля 

1999 – 2004 – асистент, кафедра економіки підприємств, СНУ ім. В. 

Даля 

Основні курси, що 

викладає 

«Управління персоналом», «Управління розвитком персоналу», 

«Стратегія підприємства» 
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Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2020 - Міжнародне стажування “Міжнародні проєкти: написання, 

аплікування, управління та звітність» (сертифікат №2020/12/1666) та 

«Академічна мобільність» (№KSE/677/2020) у Центральноєвропейській 

Академії Навчань та Сертифікації (CEASC), Університеті Суспільних 

наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицькому Університеті, м. 

Ружомберку (Словаччина) 

2018 - Курс по роботі з молоддю "YOUth on Board" (Польща, м. 

Поляница Здруй)  

2016 - Курс англійської мови «Лінгва», Інститут післядипломної освіти 

і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля  

2016 – Курс "Навички кризового консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу у школярів" (м. Черкаси) 

2016 - Тренінговий табір для тренерів - фахівців освітньої та соціальної 

сфери у "Експериментальному творчому центрі" (м. Черкаси)  

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

Член Робочої групи щодо розробки методології визначення потреб 

внутрішньо переміщених осіб Координаційної ради з питань 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території 

Експерт-консультант ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за договором про 

творчу співпрацю №2-18/КЕП  

Участь у редколегіях 

та ревізійних комісіях 

наукових журналів 

 

Головний редактор збірника наукових праць «Управління економікою: 

теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання» (фахове видання з 

економічних наук). 

Член редакційної колегії наукового журналу "Економічний вісник 

Донбасу" (фахове видання з економічних наук)  

Володіння 

іноземними мовами  

Англійська мова (диплом магістра філології, філолога, викладача 

(англійська мова) та сертифікат, який підтверджує володіння іноземною 

(англійською) мовою на рівні В2)  

Інша діяльність 

 

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності 

«Економіка праці» 

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка 

економістів України" 

Член правління ГО "Фундація "Простір". Основна сфера діяльності ГО 

- молодіжна діяльність, розвиток громадянської активності, соціальна 

згуртованість, примирення, робота з внутрішньо переміщеними 

особами, сприяння досягненню цілей сталого розвитку 

Член ГО «Фундація «Жіноча ініціатива», діяльність якої спрямована на 

вирішення гендерних питань 

Гранти: "Студія ініціатив або ми зростаємо разом!", грант УЖФ, 2017-

2018 

Основні публікації 

 

 

Загальний список 

публікацій 

1) Публікації – Scopus, WoS 
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 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. 

6. Novikova О., Khandii O., Shamileva L. Socio-Economic Risk Assessment and Peril 
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Analysis in the Context of the COVID-19 Pandemic and Emergencies. European Journal of 

Sustainable Development (2021), 10, 1, 636-649.  Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p636 

(Scopus, WOS) 

7. Novikova О., Khandii O., Shamileva L. Comparative Analysis of the Changes of 

Socioeconomic Risks Caused by the COVID-19 pandemic in Ukraine and the EU Countries. 

European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 147-158. DOI: 

10.14207/ejsd.2021.v10n2p147 (Scopus, WOS). 

2) Публікації – фахові видання 
1. Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку соціального та трудового 

потенціалів територіальних громад. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2. С. 79-90. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Хандій О.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку цифрових компетентностей 

населення в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. № 34. С. 

201-206. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-34-34. 

5. Хандій О. Формування та розвиток цифрових компетентностей в умовах 

цифровізації економіки та суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 4. С. 5-9. 

 

3) Підручники, навчальні посібники або монографії 
1. Хандій О.О. Управління персоналом підприємства: концептуальне визначення та 

механізми розвитку: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2010. 240 с. 

 ISBN 978-966-590-830-2 

2. Хандій О.О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного 

регулювання: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2019. 448 с.   

ISBN 978-966-02-9141-6 

3. Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини: вузлові 

питання та практикум» / Шевцова Г.З., Хандій О.О., Браславська О.В. та ін. Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 384 с. 

ISBN 978-966-590-869-2 

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо 
1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління потенціалом 

підприємства" (для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 

"Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Уклад.: О.В. 

Маслош, І. М. Семененко, О.О. Хандій. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. — 

70 с. - Реєстраційний № 8127. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління персоналом» 

(для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка») (Електронне видання) / Уклад.: О.О. Хандій, О.В. Маслош, Н.В. Швець. 

– Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 51 с. - Реєстраційний № 8671. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління 

персоналом» (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за 

спеціальністю 051 «Економіка») (Електронне видання) / Уклад.: О.О. Хандій, Н.В. 

Швець, О.В. Маслош. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021.– 23 с. - 

Реєстраційний № 8666. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» (для здобувачів першого рівня 

вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг») (Електронне видання) / Уклад.: Н.В. Швець, О.О. Хандій, Я.В. Бурко. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 102с. - Реєстраційний № 8665. 

5. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління соціально-економічними 

системами» (для здобувачів другого рівня вищої освіти, що навчаються за 

спеціальністю 051 «Економіка») (Електронне видання) / Уклад.: Н.В. Швець, О.О. 

Хандій, Я.В. Бурко – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 92 с. - 

Реєстраційний № 8718.  

 


