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Освіта 

https://www.linkedin.com/in/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
4b19231a2/ 

2002 – Інженер-економіст (спеціальність «Економіка підприємства»), СНУ ім. 

В. Даля 

2001 – бакалавр економіки і підприємництва, СНУ ім. В. Даля 

Досвід роботи 2017 - по теперішній час – Старший викладач, кафедра економіки і 

підприємництва, СНУ ім. В. Даля 

2002 – 2017 – Асистент, кафедра економіки підприємства, ТІ СНУ ім. В. Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

Основні курси, 

що викладає 

Економіка підприємства та мікроекономіка, Організація виробництва, Бізнес-

планування, Економічна діагностика, Інформаційна економіка 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2020 - Міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, 

управління та звітність»,  фундація CEASC,  Університет суспільних 

наук (UNS), м. Лодзь, Польща, (сертифікат №2020/05/0551, 180 годин) 

2017 – Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників за 

фаховим напрямом"Економіка". Фундація "Інститут розвитку 

міжнародної співпраці" (Польща) 

2016 – Тренінг з соціальної активності громадян і проектного менеджменту в 

рамках проекту «Комфортне місто». 

2016 – Програма ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності  серед 

внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та 

Луганської областей» 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами

Договори на проведення НДКТ (госпрозрахункові теми).  

2021 – ТОВ «ІНВЕСТБУД» (Консультаційні послуги з діагностики діяльності 

підприємства на засадах сталого розвитку. Визначення ступеня відповідності існуючої 
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, організаціями стратегії розвитку підприємства принципам сталого розвитку. Опрацювання місії 

підприємства, розробка рекомендацій щодо коригування стратегії, цілей і цінностей 

підприємства відповідно до принципів сталого розвитку.) 

 

Наукове консультування підприємств:  

ТОВ «ІНВЕСТБУД», з 2021 р. (стратегічний аналіз діяльності підприємства) 

 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, 

бюро, проєкти, 

участь у 

професійних 

об’єднаннях 

тощо) 

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка економістів 

України" 

Член ГО "Фундація "Простір"  

Молодіжна діяльність, розвиток громадянської активності, соціальна 

згуртованість, примирення, робота з внутрішньо переміщеними особами, 

сприяння досягненню цілей сталого розвитку 

 

Основні 

публікації 

(Відповідно до 

пп. 1, 2, 13 

Ліцензійних 

умов) 

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.   

2) Публікації – фахові видання 

1. Бурко Я.В. Діяльність міжнародних організацій задля розвитку економіки та місцевого 

самоврядування в Луганській області / Я. В. Бурко, М.В. Касаткіна – Іформаційно–аналітичний 

журнал «Економіка, Финанси, Право». – 2018. - № 6/1 – С. 29-33. 

2. Чернявська Є.І. Інноваційний  маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств / 

Є. І. Чернявська, О.В.  Маслош, М.В. Касаткіна – ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ Електронний 

науково-практичний журнал. – 2018. - Вип. 21. – С. 192-196. http://www.market-

infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/34.pdf 
3. Крамчанінова М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вантажних залізничних 

перевезень в Україні / М. Крамчанінова, М. Касаткіна, Т. Масалова – Проблеми і перспективи 

економіки та управління : науковий журнал. – 2018. – № 3 (15). – С. 63-70. 

4. Касаткіна М.В. Вугільна промисловість Луганської області: проблеми та перспективи розвиту 

/ М.В. Касаткіна, В.С. Калюжна, В.О. Красюк – ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2018. - № 4 (245) – С. 

55-60. 

5. Швець Н. В. Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності в Україні: від виробництва 

до використання теплової енергії / Н.В. Швець, М.В. Касаткіна, К. О. Піддубна – ВІСНИК 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 

ДАЛЯ. – 2018. - № 4 (245) – С. 106-113. 

6. Чернявська Є.І. Поняття і сутність конкурентоспроможності підприємства / Є.І. Чернявська, 

М.В. Касаткіна – ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2019. – №4(252). Ч.2. – С. 114-119. 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо 

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства та 

мікроекономіка" (частина 2) (для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 "Економіка", 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Уклад.: Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. 

— Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. — 139 с. 

2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Економіка та організація 

виробництва" (для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей) / Уклад.: Н. В. Швець, 

М. В. Касаткіна. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. — 141 с. 

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка та 

місцеве самоврядування» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка» 

та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. Ольшанський О.В., Сєрєбряк 

К.І., Касаткіна М.В. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 28. 

4. Методичні вказівки для самостійної роботи «Економіка підприємства та мікроекономіка» 

частина ІІ «Економіка підприємства» (для студентів першого рівня вищої освіти, що 

навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Уклад.: Н.В. Швець, М.В. Касаткіна. – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 95 с. 
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5. Хандій О.О., Касаткіна М.В., Маслош О.В. Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» (для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 051 «Економіка») / Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля, 2020. – 26 с. 

6. Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеню – бакалавр / Укладачі К.І.Сєрєбряк, О.О.Хандій,  

М.В.Касаткіна – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 с. 

7. Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності  076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеню – бакалавр / Укладачі 

Чернявська Є.І., Маслош О.В., Касаткіна М.В. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 с. 

 

 


