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Степанова Ека Рамінівна 

 

Голова Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

доцент  кафедри соціальної економіки 

 

 

 

 

Наукові інтереси: мотивація, стимулювання 

персоналу, HR менеджмент, рекрутинг, 

міжнародні соціальні інституції та програми, 

економіка праці, соціальний захист населення, 

управління людськими ресурсами 

 

 

stepanovaekaraminovna@gmail.com 

 

Собакар Маргарита Вікторівна  

 

Секретар Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, аспірант  кафедри обліку і бізнес-

консалтингу 

 

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; обліково-аналітичне 

забезпечення управління витратами діяльності 

підприємства. 

 

Rita.vikt@gmail.com  
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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  

 

к.е.н., доцент  кафедри соціальної економіки  

 

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  
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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  

 

Марачевська Анастасія Володимирівна 

 

к.е.н., доцент кафедри обліку і бізнес консалтингу 

 

Автор більш ніж 30 наукових праць. Приймала 

участь в більш ніж 10 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, в тому 

числі за кордоном. Систематично публікує 

результати наукових досліджень у фахових 

виданнях України, які індексуються у 

наукометричних базах. Є постійним членом 

Міжнародної Громадської організації «Рада 

незалежних бухгалтерів та аудиторів» 

(http://rnba.com.ua/).  

 

Наукові інтереси: Іпотечне кредитування, 

державна підтримка молоді, аутсорсинг персоналу, 

бухгалтерських послуг, кадровий аутстаффінг. 

 

mav14081988@gmail.com  

 

Власенко Наталія Володимирівна 

 

к.т.н., доцент кафедри інформатики та 

комп’ютерної техніки  

 

Має більш ніж 40 наукових праць, зокрема 1 

колективна монографія, 1 навчальний посібник, 19 

статей у фахових виданнях України  

 

Наукові інтереси: проблема розпізнавання 

зображень для сучасних систем комп’ютерного 

зору; розробка та використання аудіо-відео 

навчальних матеріалів у ВНЗ; засоби 

дистанційного навчання; теорія прийняття рішень 

в інформаційних системах; методи прийняття 

рішень в умовах ризиків та невизначеності. 

 

nataliia.vlasenko@hneu.net 
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Дем’яненко Аліна Анатоліївна 

 

д.філ.  викладач  кафедри соціальної економіки  

 

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 більші ніж у 

20 наукових працях, з яких 6 статей у фахових 

виданнях України, 1 – у фаховому виданні 

України, яке представлене у міжнародних науко-

метричних 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  

 

Ярцева Ольга Сергіївна  

 

аспірант кафедри обліку і бізнес консалтингу  

 

Приймає участь у науково-практичних 

конференціях. Автор наукової статті у 

рецензованому науковому європейському журналі 

Італії «Annali d’Italia» (Index Copernicus).  

 

Наукові інтереси: управління бізнес-процесами 

підприємства, теорія бухгалтерського обліку; 

бухгалтерський вибір та позитивна теорія обліку; 

ефективні рішення в економіці, фінансах та 

управлінні; консолідація обліково-аналітичної 

інформації в управлінні бізнес-процесами 

підприємства. 

 

 

yartseva1997@gmail.com 
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Григорян Олександра Олександрівна 

 

аспірант кафедри банківської справи та 

фінансових послуг  

 

Активно засвоїла навички діяльності з організації 

навчального процесу і функціонування кафедри у 

закладі вищої освіти, добросовісно 2021 року  

працювала у приймальній комісії Харківського 

національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. За період інтегрування у 

навчальний процес підвищувала свій рівень, брала 

участь у двох конференціях «Стійкий  

розвиток національної економіки: актуальні 

проблеми та механізми забезпечення: матеріали V 

міжнародної науково-практичної інтернет- 

конференції (27 квітня 2021 р.)», «Актуальні 

проблеми економіки, фінансів, обліку і права в 

сучасних умовах: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 5 травня 2021 р.)» 

 

Aleksandra.gry.jee@gmail.com 

 




