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Освіта  
2005 рік – закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію «магістр з 

міжнародної економіки з поглибленим вивченням англійської мови» 

2009 рік – закінчила аспірантуру Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

2014 рік – закінчила докторантуру ННЦ Інститут аграрної економіки, м. Київ  

 

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент організацій», 

«Менеджмент і маркетинг», «Вступ до фаху», «Управління проектами та змінами», 

«Управління витратами і контролінг», «Організаційна поведінка», «Інвестиційний 

менеджмент», «Entry to the profession». 

 

Наукова діяльність 
Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 23 

статті у фахових виданнях України, 2 статі у журналах, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, 3 статі у зарубіжних виданнях, 1 

монографія, 3 навчальні посібники. 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференцій.   

Участь у атестації наукових працівників 
Офіційний опонент. 

Програми стажування  
Одеський національний економічний університет. Тема: «Організаційні та 

фінансово-інвестиційні засади  управління інноваційними проектами». Вересень-жовтень 

2021 року. 

Бізнес-проект «Новий Відлік – бізнес інкубатор для переселенців та учасників АТО 

2.0», червень-серпень 2016 року, м. Одеса. 60 годин (2 ECTS).  

Курси бізнес-акселерації в рамках проекту «ТЕМП: Тривалий економічний підйом для 

миру»; 23 вересня – 4 листопада 2017 року 90 годин (3 ECTS).  

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, 

експертних груп Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 
Голова акредитаційної комісїі у Відокремленому підрозділі «Рубіжанський 

політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка» з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (квітень 2017 

р.). 

mailto:sklnata@ukr.net
http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._ekspertni_komisiyi_mon.pdf


 

Участь у міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проєктах 
Teaching Staff Mobility, below Erasmus+ Programme KA 107, ref. no. 2017-1RO01-KA 107 

– 035813, in University of Pitesti, Romania, Faculty of Economics and Low у період 25.03.2019-

29.03.2019. Викладено 8 год. лекцій. Сертифікат від 29.03.2019 р.  

 

Проведення навчальних занять іноземною мовою 
Викладання англійською мовою для іноземних здобувачів дисципліни «Entry to the 

profession» для спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю  
Діюча фізична особа-підприємець Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2861017947 з 01.08. 2016 року., господарча діяльність за КВЕД 

ДК 009:2010 (КВЕД-2005) : 81.21; 81.29; 81.22. ФОП Телічко Наталія Александрівна; 

Керівник у Фізична особа-підприємець Телічко Наталія Александрівна (2016 р. – по 

теперішній час). 

 


