СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХНЕУ ІМ. С.КУЗНЕЦЯ
Степанова Ека Рамінівна
Голова Ради молодих учених ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, доцент кафедри економіки та
соціальних наук

Наукові інтереси: мотивація, стимулювання
персоналу, HR менеджмент, рекрутинг,
міжнародні соціальні інституції та програми,
економіка праці

stepanovaekaraminovna@gmail.com
Собакар Маргарита Вікторівна
Секретар Ради молодих учених ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, аспірант кафедри обліку і бізнесконсалтингу
В лютому 2018 року закінчила з відзнакою
факультет консалтингу та міжнародного бізнесу
Харківського
національного
економічного
університету імені
Семена
Кузнеця
за
спеціальністю "Облік та оподаткування".
З вересня 2018 року зарахована до аспірантури
Харківського
національного
економічного
університету імені Семена Кузнеця на денну
форму навчання за спеціальністю "Облік та
оподаткування".
Наукові інтереси: особливості формування
облікової політики підприємства; організація
системи управлінського обліку на підприємстві;
фінансовий
та
управлінський
облік
нематеріальних активів; облік виробничих витрат
та формування собівартості продукції; обліковоаналітичне забезпечення управління витратами
діяльності підприємства.
Rita.vikt@gmail.com

Койнаш Марина Іванівна
Голова первинної профспілкової організації
студентів, аспірантів, докторантів (ППОСАД),
викладач кафедри обліку та бізнес-консалтингу
Має 22 наукові роботи. Нагороджена грамотами
ХНЕУ (2011 р., 2013 р.); почесними грамотами
ХНЕУ (2011 р., 2013 р., 2014 р.); Грамотою
Дзержинського району Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради
«Молода людина року 2011» (2011 р.);
Почесною грамотою адміністрації
Дзержинського району Харківської міської ради
(2015 р.)
Наукові інтереси: Соціальна політика,
управління персоналом, соціальний захист та
соціальні проекти
m.timofeeva@ukr.net
Голубєв Станіслав Миколайович
доцент кафедри економіки та соціальних наук,
заступник декану факультету Економіки і права
Має диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук з напряму
«Маркетинг, управління трудовими ресурсами»
(2008 р.)
Випускник-лауреат «Золотого знаку ХНЕУ» та
диплому з відзнакою 2008 р.
Автор більше 20 наукових статей у вітчизняних
та закордонних виданнях
Наукові інтереси: соціально-психологічні
основи управління персоналом; теорія і практика
соціально-психологічних досліджень; проблеми
оцінки та забезпечення якості вищої освіти;
соціально-економічні проблеми суспільства
stanislav.golubiev@hneu.net

Нікітіна Аліна Вадимівна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності
У 2009 році закінчила з відзнакою Харківський
національний
автомобільно-дорожній
університет зі спеціальності «Міжнародна
економіка». З 2009 р. по 2012 р. навчалась в
аспірантурі ХНАДУ за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності). У березні 2015
року захистила дисертаційну роботу та отримала
науковий ступінь кандидата економічних наук. У
квітні 2016 року нагороджена дипломом ІІ
ступеня за участь у конкурсі «Молодий новатор
Харківщини», який організували Харківська
державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
спільно з Харківською обласною радою
Товариства винахідників і раціоналізаторів. З
травня 2018 р . по 31 серпня 2019 отримувала
стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих вчених.
Наукові інтереси: управління інноваційноінвестиційними проектами в умовах глобальної
невизначеності
та
ризиків;
оцінювання
експортного потенціалу країни як основа
забезпечення її конкурентоспроможності на
світовому ринку.
n-a-v-1@ukr.net
Кіпа Марина Олександрівна
к.е.н., доцент кафедри фінансів
Має більш ніж 20 наукових статей за профілем
кафедри. Викладає наступні навчальні
дисципліни: фінанси, фінансовий менеджмент,
управління фінансовою санацією підприємства.
Наукові інтереси: Організаційні
зміни
на
підприємствах, реструктуризація підприємств
Maryna.Kipa@m.hneu.edu.ua

Козубова Наталія Вікторівна
к.е.н., доцент кафедри туризму
Має кількість наукових публікацій: понад 40, з
них з яких 3 колективні монографії, 2
навчальних посібника, 30 статей у закордонних
виданнях та фахових виданнях України.
Викладає наступні навчальні дисципліни:
Готельний бізнес, Організація туристичних
подорожей, Географія туризму
Наукові інтереси: Eco-friendly поведінка
туристів, населення та туристичного бізнесу.
Держане регулювання розвитку туризму.
kozubova_natali@ukr.net
Погуда Наталія Вікторівна
к.е.н., доцент кафедри туризму
Основні дисципліни викладання: «Управління
конкурентоспроможністю підприємств
туристичної галузі», «Бізнес планування у
туризмі», «Аналіз діяльності підприємств
туристичної галузі» «Глобальні
дистриб’юторські системи».
Автор понад 90 публікацій, з яких 2 колективні
монографії, 27 статей у фахових вітчизняних та
міжнародних виданнях, у т.ч. 5 статей в інших
наукових виданнях, 2 публікації у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз
Scopus або Web of Science, 23 навчальнометодичні роботи.
Наукові інтереси: стратегічний розвиток
підприємств сфери обслуговування,
маркетингові аспекти діяльності туристичних
підприємств, інвестиційна ефективність проектів
nvpoguda@gmail.com

Муренець Ірина Григорівна
викладач кафедри економіки підприємства та
менеджменту
Закінчила ХНЕУ імені Семена Кузнеця за
спеціальністю економіка підприємства та
отримала ступінь магістра в 2015 році, в цьому ж
році вступила до аспірантури. Переможець
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук 2014/2015 навчального року
за
напрямом
"Економіка
і
управління
підприємствами".
За результатами наукових досліджень видано
більше 30 наукових праць, в тому числі
колективна монографія, публікації у наукометричних базах Web of Science та SCOPUS.
Наукові інтереси: економіка підприємства,
підприємництво, функціональна організованість,
діяльність проектних інститутів, вартість бізнесу,
функціонування та розвиток підприємств,
управління якістю функціонування підприємств,
якість управління підприємствами, оцінювання
якості діяльності та управління підприємством.
ira.murenets@gmail.com
Лосева Ольга Геннадіївна
викладач кафедри менеджменту та бізнесу
Аспірант спеціальності 073 «менеджмент».
Автор близько 18 наукових праць у тому числі
які які індексуються в міжнародних
наукометричних базах Scopus та/або Web of
Science.
Наукові інтереси: стратегічне управління
розвитком, розвиток адміністративних територій,
екологічна безпека, бізнес-аналіз в IT.

olha.loseva@hneu.net

Дем’яненко Аліна Анатоліївна
викладач кафедри економіки та соціальних наук
Приймає активну участь у міжнародній
академічній мобільності, зокрема у 2018 році
брала участь у міжнародному Конгресі «Congress
on Business and Marketing» в Університеті
Малтепе, (Maltepe university), Турція, Стамбул.
Результати досліджень опубліковані в 20
наукових працях, з яких 6 статей у фахових
виданнях України, 1 – у фаховому виданні
України, яке представлене у міжнародних наукометричних базах
Наукові інтереси: людський капітал, людський
розвиток, соціальна безпека, демографія
alina.demianenko@hneu.net
Полянський Владислав Олександрович
аспірант кафедри економічної кібернетики
Має більше ніж 10 публікацій наукового
характеру, в тому числі 1 монографія. Приймає
участь у науково-практичних конференціях.
Наукові інтереси: Моделювання фінансової
безпеки та оцінка впливів «шоків» на економічні
системи, моделювання оцінки
конкурентоспроможності макрорегіонів, оцінка
конкурентоспроможності макрорегіонів,
вивчення фінансових особливостей
функціонування домогосподарств та державних
органів.
vladislav.polya94@gmail.com

