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Освіта 2019 – Магістр,  076  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», спеціалізація «Управління персоналом та економіка 

праці»,  СНУ ім. В. Даля 

1987 – інженер-хімік-технолог. Спеціальність: Технологія лаків, 

фарб та лакофарбових покрить, РФ ВМІ 

Досвід роботи 2004–по т.ч. Доцент кафедри економіки і підприємництва (до 

2015 – кафедра економіки  підприємства ТІ СНУ 

ім.В.Даля), СНУ ім. В. Даля 

2001–2004 навчання у докторантурі  Східноукраїнського 

національного університету, кафедра технології 

органічних речовин 

1997–2001 ведучий науковий співробітник Інституту 

прикладної хімії, за сумісництвом - доцент кафедри 

Технології високомолекулярних сполук 

Рубіжанського філіалу СНУ ім. В.Даля (1997-2000) 

1994–1997 ведучий науковий співробітник ЗАТ «ПОРХІМ» 

1992–1994 старший науковий співробітник ТЦ «Полібарва» 

1990–1992 науковий співробітник ВНТК «Спецматеріали» 

1987–1990 аспірантура Інституту  Фізико-органічної та 

вуглехімії АН України (м. Донецьк) 

Основні курси, що 

викладає 

Управління потенціалом підприємства. Потенціал підприємства. 

Розвиток підприємницького потенціалу. Технології розвитку 

персоналу. Економіка та організація інноваційної діяльності. 

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризику. 

Економіка природокористування. Економіка, організація та 

управління хімічних виробництв 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2021 Uczestniczyła  w projekcie europejskim    

POWR/03/01/00-00-WO24/18      realizowanym przez 

Akademię Ignatianum w Krakowie «Polska dla 

początkujących i średnio zaawansowanych»  01.06.-

28.09.2021. Akademię Ignatianum w Krakowie 

2021 Академічна доброчесність: он-лайн курс для 

викладачів. 60 год.  Прометеус. Сертифікат за 

посиланням  
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https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/eb7e37cfa2c7494b8ad517e5ed2ced1f 
2021 Completed the course «Polska dla początkujących i 

średnio zaawansowanych» Data of certification  July 

31, 2021 

2021 Підвищення кваліфікації за програмою 

професійного розвитку «Якість навчання у вищій 

школі в контексті вимог до акредитації освітніх 

програм: роль гарантів» Модуль 2. 015-07 червня 

2021. Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права КРОК» свідоцтво № КР 

04635922/000838-21 

2021 Підвищення кваліфікації за програмою 

професійного розвитку «Якість навчання у вищій 

школі в контексті вимог до акредитації освітніх 

програм: роль викладачів» Модуль 1. 25-31 травня 

2021. Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права КРОК» свідоцтво № КР 

04635922/000720-21  

2021 Курс «Основи інноваційного підприємництва і 

практика запуску стартапу » лютий-травень 2021, 

Інноваційний холдинг «Сікорські Челендж» (64 

год) 

2021 Курс «Основи малого інноваційного бізнесу», 

лютий-травень 2021, Інноваційний холдинг 

«Сікорські Челендж» (32 год) 

2021 Програма підвищення кваліфікації наукових  

науково-педагогічних працівників «Наукометрія в 

оцінюванні результатів наукових досліджень»». 12 

квітня 2021. Інститут вищої освіти НАПН України. 

0,5 кредитів. Сертифікат ПК-21707620 № 1067/21 

2021 Програма підвищення кваліфікації наукових  

науково-педагогічних працівників «Проєктні 

заявки: підготовка та експертиза». 9 квітня 2021. 

Інститут вищої освіти НАПН України. 0,5 кредитів. 

Сертифікат ПК-21707620 № 1037/21 

2021 Програма підвищення кваліфікації наукових  

науково-педагогічних працівників «Дослідницька 

діяльність університету в умовах реалізації 

концепції «Відкрита наука». 8 квітня 2021. Інститут 

вищої освіти НАПН України. 0,5 кредитів. 

Сертифікат ПК-21707620 № 998/21 

2021 ТЕО – техніко-економічне обґрунтування в твердих 

проектах:  ключові розділи та критичні показники»   

Fundacja Central European Academy Studies and 

Certifications, ГО «Асоціація Проектних 

Менеджерів України», квітень 2021, сертифікат № 

0611.21, 30 год. 1 кредит 

2021 «Грантові проекти фінансової перспективи ЄС 

2021-2027: формування бюджету», Fundacja Central 

European Academy Studies and Certifications, ГО 

«Асоціація Проектних Менеджерів України», 

лютий 2021, сертифікат № 0396.21, 30 год. 1 кредит 

2021 Курс «Зміцнення викладання та організаційного 

управління в університетах». Прометеус. 

Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua: 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/eb7e37cfa2c7494b8ad517e5ed2ced1f


18090/cert/218677e5c13c4a19b0fe19bcdf70e996 

2020 Курс «Аналітичний центр: інструкція з 

експлуатації»  для закладів вищої освіти у проекті 

«Developing collaboration between universities,  civil 

society, and local governments through the creation of 

a network of university thinks tanks» від Школи 

політичної аналітики Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» за підтримки 

посольства США в Україні в період жовтень -

грудень 2020 року, 150 год, 5 кредитів ЄКТС, 

сертифікат 30.12.2020 

2020 «Управління проєктами місцевого розвитку», 

теоретична  практична підготовка, 30 год, 1 кредит 

ЄКТС,  1 листопада - 5 грудня 2020, сертифікат від 

05.12.2020 на платформі https://udl.despro.org.ua/ 

2020 «Інструменти ефективної дистанційної роботи в 

умовах COVID-19 для працівників ВНЗ», 

компонента «Громадська безпека та соціальна 

згуртованість» програми ООН із відновлення та 

розбудови миру, Україна, 10-13 листопада 2020 

2020 «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова 

передумова успішної грантової діяльності» 

Fundacja Central European Academy Studies and 

Certifications» Україна-Польща, вересень 2020, 15 

год. сертифікат  № 1467.2020 

2020 Курс «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток». 

Прометеус. Програма ПРООН з розвитку регіонів. 

Сертифікат від 17.08.2020 

2020 Підвищення кваліфікації  «Інструменти фасилітації 

для проведення ефективних навчальних заходів в 

онлайн-форматі», Fundacja Central European 

Academy Studies and Certifications, липень 2020, 

сертифікат 0881.20 

2020 Підвищення кваліфікації «Теорія і практика 

організації безперервної освіти», Сумський 

державний університет, 16.06-23.06. сертифікат СП 

№05408289/1183-20 

2020 Міжнародне стажування «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 

2020 Академічна мобільність (весняний семестр 2019-

2020 н.р., сертифікат №CZ208/2020KS), фундація 

CEASC, Католицький Університет, м. Ружомберк, 

Словаччина; 

2020 Он-лайн практикум «Розробка м’яких проектів для 

дотаційного фінансування» Fundacja Central 

European Academy Studies and Certifications, 



березень-квітень 2020, сертифікат 0489.29 

2020 Підвищення кваліфікації «Хімічні технології в 

сучасній промисловій фармації» ЦУО СНУ 

ім.В.Даля, 24.02. – 24.03 

2020 Підвищення кваліфікації «Проектний підхід та 

міжсекторна співпраця в діяльності сучасного 

закладу освіти ОТГ та ААР» Fundacja Central 

European Academy Studies and Certifications, 4-25 

лютого 

2019 Тренінг «Бар’єрні зростання та основи 

стратегічного розвитку для мікро, малого і 

середнього бізнесу» компоненти «Економічне 

відновлення та відбудова важливої  

інфраструктури» в рамках Програми ООН із 

відновлення  та розбудови миру (м. Сєвєродонецьк) 

2018 Курси «Система управління якістю за ДСТУ  ISO 

9001:2015. Внутрішній аудит»  (м. Сєвєродонецьк) 

2017 Фундація "Інститут розвитку міжнародної 

співпраці" (Польща),  

Курси підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних працівників за фаховим напрямом 

"Економіка" 

2016 Програма ПРООН «Розвиток навичок 

підприємницької діяльності  серед внутрішньо 

переміщених осіб та місцевого населення 

Донецької та Луганської областей». 

2015 Виробниче стажування НВФ «МІКРОХІМ» 

(м.Рубіжне) 

2014 "Розроблення дистанційного курсу в системі 

Moodle" Інститут післядипломної освіти і 

дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля 

2009 МОН України, СНУ ім. В. Даля, Інститут 

післядипломної освіти і дистанційного навчання 

(2009 р.) Педагогіка та психологія вищої школи 

1993 CODIFOR (Франція-Україна), Функції підприємств 

в умовах ринкової економіки – напрям - 

Підготовка керівників та спеціалістів по 

використанню сучасних теоретичних та 

практичних методів організації роботи 

підприємства в умовах ринкової економіки 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

2001–по т.ч Наукове консультування ТОВ «ХТМ» 

2019–по т.ч. Доцент кафедри промислової фармації (за 

сумісництвом), ДЗ «ЛДМУ» 

2008–2011 Доцент  кафедри технології високомолекулярних 

сполук, (за сумісництвом), ІХТ СНУ ім. В. Даля 

2007–2008 Старший викладач кафедри технології 

високомолекулярних сполук (за сумісництвом), 

ІХТ СНУ ім. В. Даля  

Володіння 

іноземними мовами  

Англійська мова  сертифікат В2  Maslosh Olha, виданий у 2019 р. 

Centrum Językowe LANGO Agnieszka Kopes, Польща 

Інша діяльність Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка 

економістів України" 

Основні публікації 1) Публікації – Scopus, WoS 

1. 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.  (Scopus) 

2) Публікації – фахові видання 

1. Ovechkina O, Maslosh O. Study of opportunist behavior  of economic entities:    

features of the complex approach  to prevent discommunications. Project approach in 

the didactic process of universities - international dimension. № 2(4). – Lodz: 

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2021. – 131 p., р.97-105 

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. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-103-

107    

3.Моргачов І.В. Регіональні інвестиційні фонди як фонди національного 

(регіонального) добробуту / І.В. Моргачов, Є.І. Овчаренко, О.В. Маслош // 

Інфраструктура ринку. – 2020. - № 49. – С. 194 – 200. 

DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-33 

4.Чернявська Є.І., Маслош О.В., Заіка Н.С. Кроки  розвитку  системи мотивації 

праці. Інфраструктура  ринку. 2019. № 37. DOI: 10.32843/infrastruct37-78  

5.Чернявська Є.І., Маслош О.В., Сергієнко А.П Фактори, що впливають на 

рівень конкурентоспроможності підприємств . Інфраструктура ринку. 2019. № 

38.  DOI: 10.32843/infrastruct38-41  

3) Підручники, навчальні посібники або монографії 

1. Shevtsova G., Maslosh O. Neoindustrial development of the European chemical 

industry: promising trends and opportunities for Ukraine./ International economic 

relations and sustainable development : monograph / edited by Dr. of Economics, 

Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska : Drukarnia i 

Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p., (с.101-110) ISBN 978-83-61429-11-1 

2. Маслош О. В. Трудові ресурси Луганської області: стан та перспективи 

використання / О. В. Маслош, М. В. Касаткіна, П. С. Солод // Забезпечення 

сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-

технічні аспекти колективна монографія / за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. 

– Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 282 с. С. 95-106  . ISBN 978-

617-11-0118-0   

3. Формування та оцінювання потенціалу підприємства : Навчальний посібник/ 

Т.В.Калінеску Ю.А.Романовська, С.Ф..Большенко, О.В.Маслош, Н.В.Швець,. та 

інші  Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007.-352 с. ISBN 987-966-590-642-1 

Загальна кількість публікацій біля 170 
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