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Прізвище, ім’я, по
батькові

Керівництво
Вчене
звання

Вчений
ступінь

Підрозділ/посада

Буркинський Б. В.
Котлубай О.М.

д.е.н.
д.е.н.

професор
професор

Директор ІПРЕЕД НАН України
Заступник директора з наукової роботи

Бутін Є.П.
Хумарова Н.І.

к.е.н.
д.е.н.

Заступник директора з загальних питань
Учений секретар

Єрьоменко Н. С.
Вечканова Н.У

-

ст. наук.
співробітник
-

Головний бухгалтер
Помічник директора

Співробітники
Левченко М.П.
Важинська Т.І.
Циганова Т.П.
Павлова О.А.
Булаурі М.В.
Бородіна А.Я.
Пеньковський О.В.
Шапошникова Н. А.
Купінець Л.Є.

-

д.е.н.
д.е.н.

Степанов В.М.

д.е.н.
Громова О.М.
Андрєєва Н.М.

д.е.н.
к.е.н.

Золотов В.І.
к.е.н.
Рубель О.Є.
Гетьман О.Л.

к.е.н.

Брошкова С.В

к.е.н.
-

Лупоносова Л.М.
к.е.н.
Малькова О.В.
Зінченко Ю.В.

-

Заступник головного бухгалтера
Провідний економіст
Провідний бухгалтер
Провідний бухгалтер
Начальник відділу кадрів
Завідуюча бібліотекою
Начальник штабу цивільної оборони
Архіваріус
Завідувач відділу економіко-екологічних
професор
проблем приморських регіонів
професор
Головний науковий співробітник відділу
економіко-екологічних проблем приморських
регіонів (контракт)
професор
Головний науковий співробітник відділу
економіко-екологічних проблем
приморських регіонів (контракт)
ст. наук.
Головний науковий співробітник відділу
співробітник економіко-екологічних проблем приморських
регіонів
ст. наук.
Старший науковий співробітник відділу
співробітник економіко-екологічних проблем приморських
регіонів
ст. наук.
Старший науковий співробітник відділу
співробітник економіко-екологічних проблем приморських
регіонів
Старший науковий співробітник відділу
економіко-екологічних проблем приморських
регіонів
Науковий співробітник відділу економікоекологічних проблем приморських регіонів
Провідний інженер відділу економікоекологічних проблем приморських регіонів
(відпустка по догляду за дитиною)
Провідний інженер відділу
економіко-екологічних проблем
приморських регіонів (відпустка
по догляду за дитиною)
Інженер 1-ої категорії відділу економіко-

екологічних проблем приморських регіонів
Коджебаш А.П.
Васильчук О.В.

-

Малушина В.П.

-

Мартієнко А.І.

д.е.н.
д.е.н.

Садченко О.В.

д.е.н.
Хумарова Н.І.
к.е.н.
Рассадникова С.І.
к.е.н.
Бондаренко С.А.
к.е.н.
Воробйова О.А.
к.е.н.
Гордійчук Є.Г.
к.е.н.
Костецька К.О.
к.е.н.
Карпенко О.О.
к.е.н.
Мартинюк О.М.
Нічітайлова М.С.
к.е.н.
Полякова І.В.
Булишева Д.В.
Єрьоменко Ю.І.

Інженер 1 категорії відділу економікоекологічних проблем приморських регіонів
(відпустка по догляду за дитиною )
Інженер 1 -ої категорії відділу економікоекологічних проблем приморських регіонів
Технік І категорії відділу економікоекологічних проблем приморських регіонів
ст. наук.
Завідувач відділом економічного регулювання
співробітник природокористування
професор
Головний науковий співробітник відділу
економічного регулювання
природокористування (контракт)
ст. наук.
Головний науковий співробітник
співробітник відділу економічного регулювання
природокористування
ст. наук.
Старший науковий співробітник відділу
співробітник економічного регулювання
природокористування
Старший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування
Старший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування (відпустка по
догляду за дитиною)
Науковий співробітник відділу
економічного регулювання
природокористування (відпустка
по догляду за дитиною)
Науковий співробітник відділу
економічного регулювання
природокористування (відпустка
по догляду за дитиною)
Науковий співробітник відділу
економічного регулювання
природокористування
Молодший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування ( відпустка
по догляду за дитиною)
Молодший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування
Молодший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування (відпустка
по догляду за дитиною)
Молодший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування
Провідний інженер відділу
економічного регулювання
природокористування (декретна
-

-

-

-

-

-

-

д.е.н.

професор

к.е.н.

ст. наук.
співробітник

к.е.н.

ст. наук.
співробітник

к.е.н.

Голікова О.С.

Тютюнник Г.О.

Дубровіна С.С..

Лисюк В.М.

Тараканов М.Л.

Нікішина О.В.

Солошенко А.В.

-

ст. наук.
співробітник
-

Щокін Ю. В.

-

-

-

-

-

-

к.е.н.

к.е.н.

ст. наук.
співробітник
ст. наук.
співробітник
ст. наук.
співробітник
-

Камчатная Т.Г.

-

-

Стельмашек Т.С.

-

-

Картишев Д.В.

-

-

Шевченко І.В

-

-

Ярмолович Д.Ю.

-

-

Лайко О.І.

д.е.н.

ст. наук.
співробітник

Антонюк П.О.

Кучай Н.В.
Трачук С.В.
Кухарчик В.Г.
Липинська О. А.
Ільченко С.В.
Познанська І.В.

д.е.н.
д.е.н.

д.геогр.н. професор
Дергачов В.О.

відпустка)
Провідний інженер відділу
економічного регулювання
природокористування
Інженер 1-ої категорії відділу
економічного регулювання
природокористування
Інженер 2-ої категорії відділу
економічного регулювання
природокористування
Головний науковий співробітник
відділу ринкових механізмів і
структур
Старший науковий співробітник
відділу ринкових механізмів і
структур
Старший науковий співробітник
відділу ринкових механізмів і
структур
Науковий співробітник відділу
ринкових механізмів і структур
Провідний інженер відділу
ринкових механізмів і структур
Інженер 1-ої категорії відділу
ринкових механізмів і структур
Інженер І- ої категорії відділу
ринкових механізмів і структур
(відпустка по догляду за дитиною)
Технік І категорії відділу ринкових
механізмів і структур
Старший науковий співробітник
відділу ринку транспортних послуг
Провідний науковий співробітник
відділу ринку транспортних послуг
Провідний науковий співробітник
відділу ринку транспортних послуг
Старший науковий співробітник
відділу ринку транспортних послуг
Провідний інженер відділу ринку
транспортних послуг
Інженер І -ої категорії відділу
ринку транспортних послуг
Інженер І - ої категорії відділу
ринку транспортних послуг
Інженер 1-ої категорії відділу
ринку транспортних послуг
Інженер 1-ої категорії відділу
ринку транспортних послуг
Старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку
Українського Причорномор`я
Головний науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку
Українського Причорномор`я

д.е.н.

професор

д.е.н.

ст. наук.
співробітник

Єрмакова O.A.

к.е.н.

ст. наук.
співробітник

Чехович З.В..

-

-

Бородіна В.В.

-

-

Воронвська А.А.

-

-

д.е.н.

професор

д.е.н.

ст. наук.
співробітник
ст. наук.
співробітник
ст. наук.
співробітник

Осипов В.М.

Горячук В.Ф.

Бутенко А.І.
Шлафман Н.Л.
Сараєва І.М.
Карпінська Г.В.

к.філос.н.
к.е.н.

д.е.н.

професор

Лукащук В.В.

-

-

Носова Н.І.

-

-

Бирна Г.А.
Жуков I.B.
Кучеревський В.О.
Калугіна Н.М.
Носковська С.Б.
Антонова-Кузьмших
В.В.
Гайдаюк O.A.
Романов A.M.
Петрик Б.В.
Білоус М.А.
Суржиков B.C.
Камчатна Т.Г.
Жихарєва A.A.

-

-

-

-

Уманець Т.В.

Зарудна О.П.

Старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку
Українського Причорномор`я
Старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку
Українського Причорномор`я
Старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку
Українського Причорномор`я
Провідний інженер відділу міжрегіонального
економічного розвитку Українського
Причорномор`я (контракт)
Провідний інженер відділу міжрегіонального
економічного розвитку Українського
Причорномор`я
Інженер ІІ категорії відділу міжрегіонального
економічного розвитку Українського
Причорномор`я
Завідувач відділу розвитку
підприємництва
Провідний науковий співробітник відділу
розвитку підприємництва
Старший науковий співробітник відділу
розвитку підприємництва
Старший науковий співробітник
відділу розвитку підприємництва
Старший науковий співробітник відділу
розвитку підприємництва
Молодший науковий співробітник відділу
розвитку підприємництва
Інженер І категорії відділу розвитку
підприємництва
Начальник господарського відділу
Слюсар-сантехнік
Водій транспортних засобів
Двірник
Прибиральники службових приміщень
Прибиральники службових приміщень
Прибиральники службових приміщень
Сторож
Сторож
Сторож
Сторож
Провідний інженер
Інженер 1-ої категорії
Провідний інженер

