
112 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2020. 16 (3)

НАШІ АВТОри

Андрусяк Наталія Олександрівна — учений секретар 
черкаського національного університету ім. Б. Хмель-
ницького, кандидат економічних наук, доцент

Благута Роман Ігорович — ректор Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ, кандидат юридич-
них наук, доцент. rektor@lvduvs.edu.ua; httрs://оrсіd.оrg/ 
0000-0002-8087-5995

Бліхар В’ячеслав Степанович — завідувач кафедри фі-
лософії та політології Львівського державного універ-
ситету внутрішніх справ, доктор філософських наук, 
професор. blikharv@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/0000-0001-
7545-9009

Буртняк Володимир Михайлович — провідний науко-
вий співробітник Державної установи «Інститут геохі-
мії навколишнього середовища НаН України»

Васильєв Олексій Всеволодович — старший науковий 
співробітник Інституту проблем моделювання в енерге-
тиці ім. Г.Є. Пухова НаН України, кандидат технічних 
наук. oleksii.vasyliev@gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/0000-
0002-2312-8838

Ватченко Борис Сергійович — доцент кафедри підпри-
ємництва та економіки підприємств Університету мит-
ної справи та фінансів, кандидат економічних наук. 
expri78@gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/0000-0002-6238-3719

Ватченко Олександра Борисівна — доцент кафедри під-
приємництва та економіки підприємств Університету 
митної справи та фінансів, кандидат економічних наук, 
доцент. alex1255211@gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/0000-
0003-4937-2641

Гнєдаш Георгій Олександрович — старший науковий 
співробітник відділу теплофізики енергоефективних 
теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НаН 
України, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник. navrodska-ittf@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/ 
0000-0003-0395-9615

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна — декан 
факультету обліку та фінансів Полтавської державної 
аграрної академії, професор кафедри економічної теорії 
та економічних досліджень, кандидат економічних наук, 
професор. lіudmyla.dоrоgan-рysarenkо@рdaa.edu.ua; httрs:// 
оrсіd.оrg/ 0000-0002-4027-567X

Дуфенюк Оксана Михайлівна — доцент кафедри кримі-
нального процесу та криміналістики факультету № 1 Ін-
ституту з підготовки фахівців для підрозділів Націо-
нальної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 
oxpost@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/0000-0001-6529-4036

Єгорова Олена Володимирівна — доцент кафедри еко-
номічної теорії та економічних досліджень Полтавської 
державної аграрної академії, кандидат економічних наук, 
доцент. оlena.іegоrоva@рdaa.edu.ua; httрs://оrсіd.оrg/ 
0000-0002-6868-2103

Забулонов Юрій Леонідович — завідувач відділу Дер-
жавної установи «Інститут геохімії навколишнього се-
редовища НаН України», доктор технічних наук, про фе-
сор, член-кореспондент НаН України. 1952zyl@ gmail.com

Іванов Сергій Володимирович — завідувач кафедри фі-
нансів і маркетингу Державного вищого навчального за-
кладу «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури», доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НаН України, заслужений діяч нау-
ки і техніки України. ivanovsv@abkdnipro.com; httрs://
оrсіd.оrg/0000-0002-1205-3797

Краус Катерина Миколаївна — доцент кафедри управ-
ління київського університету ім. Б. Грінченка, кандидат 
економічних наук

Краус Наталія Миколаївна — професор кафедри фінан-
сів та економіки київського університету ім. Б. Грінчен-
ка, доктор економічних наук, доцент. k2205n@ukr.net



наші автори

ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2020. 16 (3) 113

Навродська Раїса Олександрівна — старший науковий 
співробітник відділу теплофізики енергоефективних теп-
лотехнологій Інституту технічної теплофізики НаН Ук-
раїни, кандидат технічних наук, провідний науковий спі-
вробітник. navrodska-ittf@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/ 0000-  
0001-7476-2962

Огородник Анна Миколаївна — науковий співробітник 
відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій 
Інституту експериментальної патології, онкології і ра-
діобіології ім. Р.Є. кавецького НаН України, кандидат 
технічних наук. kassmail@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/0000-
0001-7756-7222

Одукалець Людмила Антонівна — науковий співробіт-
ник Державної установи «Інститут геохімії навколиш-
нього середовища НаН України». laoduk@i.ua

П’ятчаніна Тетяна Віталіївна — завідувач відділу ме-
неджменту наукових досліджень та інновацій Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. кавецького НаН України, кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник. tanya_pyat cha ni-
na@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/0000-0002-7992-995X

Панченко Ірина Григорівна — студентка Полтавської дер-
жавної аграрної академії. iryna.panchenko@st.pdaa.edu.ua

Пресіч Георгій Олександрович — старший науковий 
співробітник відділу теплофізики енергоефективних теп-
лотехнологій Інституту технічної теплофізики НаН Ук-
раїни, кандидат технічних наук, старший науковий спів-
робітник. navrodska-ittf@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/ 0000- 
 0002-3728-6490

Разумова Ганна Вікторівна — доцент кафедри фінансів 
і маркетингу Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та ар-
хітектури», кандидат економічних наук. anna.raz888@
gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/0000-0003-4432-4050

Свистун Костянтин Олександрович — здобувач вче-
ного ступеня «кандидат економічних наук», кафедра під-
приємництва та економіки підприємств Університету 
митної справи та фінансів. kostja.svyst0un@gmail.com; 
httрs://оrсіd.оrg/0000-0003-3817-050X

Cенькін Володимир Сергійович — старший науковий 
співробітник відділу системного аналізу та проблем ке-
рування Інституту технічної механіки НаН України і 

Дка України, кандидат технічних наук. vssenkin@gmail.
com; httрs://оrсіd.оrg/0000-0003-0838-8452

Сівова Тетяна Юріївна — молодший науковий співро-
бітник вД «академперіодика» НаН України, аспірант 
київського національного торговельно-економічного уні-
верситету. sivova@nas.gov.ua; httрs://оrсіd.оrg/0000-0001-  
9549-6288

Сюткіна-Дороніна Світлана Василівна — молодший 
науковий співробітник відділу системного аналізу та 
проблем керування Інституту технічної механіки НаН 
України і Дка України. svetasut2012@gmail.com; httрs://
оrсіd.оrg/0000-0002-2612-0356

Титаренко Марина Василівна — молодший науковий 
співробітник Інституту сорбції та проблем ендоекології 
Національної академії наук України. mailmarina@ukr.
net; httрs://оrсіd.оrg/0000-0001-7232-5320

Фіалко Наталія Михайлівна — завідувач відділу тепло-
фізики енергоефективних теплотехнологій Інституту 
технічної теплофізики НаН України, доктор технічних 
наук, професор, член-кореспондент НаН України. nmfial-
ko@ukr.net; httрs://оrсіd.оrg/0000-0003-0116-7673

Хохлов Андрій Вікторович — старший науковий спів-
робітник Інституту сорбції та проблем ендоекології На-
ціональної академії наук України, кандидат технічних 
наук, старший науковий дослідник. techsorb@ukr.net; 
httрs://оrсіd.оrg/0000-0001-5340-1869

Хохлова Людмила Йосипівна — старший науковий спів-
робітник Інституту сорбції та проблем ендоекології На-
ціональної академії наук України, кандидат технічних 
наук, старший науковий дослідник. lkhokhlova@ukr.net; 
httрs://оrсіd.оrg/0000-0002-2201-1312

Чьочь Вікторія Володимирівна — старший науковий 
співробітник Інституту проблем моделювання в енерге-
тиці ім. Г.Є. Пухова НаН України, кандидат технічних 
наук. victoria.choch@gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/0000-
0001-9706-9570 

Шевчук Світлана Іванівна — старший науковий спів-
робітник відділу теплофізики енергоефективних теп ло-
технологій Інституту технічної теплофізики НаН Украї-
ни, кандидат технічних наук, старший науковий спів-
робітник. s.i.shevchuk@gmail.com; httрs://оrсіd.оrg/ 0000- 
0001- 8046-0039


