
 

АВТОРИ ЗБІРНИКА 
 
 Андрєєва Наталія Миколаївна – головний науковий співробітник 

відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД 
НАН України, доктор економічних наук, 

 
 Беляєва Світлана Станіславівна - зав. кафедри економіки 

природокористування Державної екологічної академії післядипломної 
освіти та управління Мінприроди України, кандидат економічних 
наук, . 

 
 Булишева Дар'я Володимірівна – здобувач Одеського державного 

аграрного університету, 
 
 Бутенко Вікторія Василівна – аспірантка Одеського державного 

національного університету ім.І.І. Мечнікова, 
 
 Вартанян Ганна Валеріївна. – аспірантка Одеського державного 

екологічного університету, 
 
 Козловцева Валентина Анатоліївна – аспірантка кафедри 

природокористування Одеського державного екологічного 
університету, 

 
 Волошин Денис Валентинович – здобувач ІПРЕЕД НАН України, 

кандидат економічних наук, 
 
 Воробйова Олександра Анатоліівна - старший науковий 

співробітник відділу економічного регулювання природокористування 
ІПРЕЕД НАН України, кандидат економічних наук 

 
 Галушкіна Тетяна Павлівна – зав.сектором прикладних проблем 

екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН України, доктор 
економічних наук, професор,  

 
 Гетьман Олена Леонідівна – інженер відділу економіко-екологічних 

проблем приморських регіонів ІПРЕЕД НАН України, кандидат 
економічних наук, 

 
 Горячук Валерій Федорович – старший науковий співробітник 

відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонив 
ІПРЕЕД НАН України, кандидат економічних наук,  

 
 Громова Олена Миколаївна – головний науковий співробітник 

відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД 
НАН України, доктор економічних наук, 

 
 Дем’яненко Світлана Георгіївна - к.е.н., науковий співробітник 

2012 Економічні інновації 
Випуск 48 

 

 

293 



 

відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД 
НАН УКРАЇНИ, кандидат економічних наук, 

 
 Золотов Віктор Іванович - к.е.н., науковий співробітник відділу 

економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД НАН 
України, кандидат економічних наук, 

 
 Карпенко Ольга Олексіївна – здобувач ІПРЕЕД НАН України, 
 
 Кравцова Л.А. – аспірантка кафедри економіки підприємств 

Бердянського державного педагогічного університету,  
 
 Козловцева Валентина Анатоліївна – аспірантка кафедри 

природокористування Одеського державного екологічного 
університету 

 
 Костецька Катерина Олегівна – науковий співробітник сектору 

прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН 
України, кандидат економічних наук, 

 
 Лукаржевська Катерина Юріївна - здобувач ІПРЕЕД НАН України, 
 
 Малькова Олена Валеріївна – провідний інженер відділу економіко-

екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД НАН України, 
кандидат економічних наук, 

 
 Маркова Тетяна Дмитрівна – аспірантка Одеської національної 

академії харчових технологій,  
 
 Мартиенко Антоніна Іванівна - старший науковий співробітник 

відділу економічного регулювання природокористування ІПРЕЕД 
НАНУ, кандидат економічних наук, 

 
 Мартинюк Ірина Василівна - викладач кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету. 
 
 Муравкіна Марина Олегівна – аспирант ІПРЕЕД НАН України 
 
 Поляничко Олена Володимірівна - аспірантка кафедри 

природокористування Одеського державного екологічного 
університету, 

 
 
 Рассадникова Світлана Іванівна – старший науковий співробітник 

відділу економічного регулювання природокористування ІПРЕЕД 
НАН України, кандидат економічних наук, 

2012 Економічні інновації 
Випуск 48 

 

 

294 



 

 
 Рубель Олег Євгенович – старший науковий співробітник відділу 

економіко-екологічного розвитку приморських регіонів ІПРЕЕД НАН 
України, кандидат економічних наук, 

 
 Сааджан Ірина Арамівна – старший науковий співробітник сектору 

прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН 
України, кандидат економічних наук, 

 
 Садченко Олена Василівна – головний науковий співробітник 

відділу економічного регулювання природокористування ІПРЕЕД 
НАН України, доктор економічних наук, професор 

 
 Нечитайлова Нелі Сергіївна – асистент кафедри менеджменту та 

математичного моделювання ринкових процесів ОНУ ім..І.І. 
Мечникова.   

 Симоненко Валентин Костянтинович – член кореспондент НАН 
України, доктор економічних наук, 

 
 Степанов В’ячеслав Миколаєвич. – головний науковий співробітник 

відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД 
НАН України, доктор економічних наук, професор, 

 
 Степанова Катерина В’ячеславівна – доцент Міжнародного 

гуманітарного університету, кандидат економічних наук 
 
 Фесенко Оксана Олександрівна – докторант ІПРЕЕД НАН України, 

кандидат економічних наук, 
 
 Фоменко В’ячеслав Анатоліївич - асистент кафедри Одеського 

державного аграрного університету,  
 
 Шурда Ксенія Едуардівна - старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу наукових основ морського 
природокористування та екологічної експертизи Українського 
наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ), кандидат географічних 
наук,   

 
 Яцков Анатолій Володимирович – здобувач ІПРЕЕД НАН України, 

начальник Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Одеській області. 

2012 Економічні інновації 
Випуск 48 

 

 

295 


