
АНКЕТА-РЕЗЮМЕ 

завідувача кафедри торговельного підприємництва та логістики 

Ільченко Наталія Борисівна 

 

      
 

Прізвище, ім’я, по-батькові Ільченко Наталія Борисівна 

Освіта 
Вища, Харківська академія залізничного транспорту (Український 

державний університет залізничного транспорту), 1.09.1989-30.06.1995 

Посада Завідувач кафедри 

Науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук) 

к.е.н., спеціальність 08.09.01 - Демографія, економіка праці та соціальна 

політика, 2002 р. «Формування контрактної системи оплати праці в 

Україні» 

Науковий ступінь 

доктора наук 

д.е.н., спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності),  2017 р.  «Управління бізнес-

процесами підприємства оптової торгівлі» 

Вчене звання 

(доцент, старший науковий 

співробітник, професор) 

Доцент 

02ДЦ №013279 

19.10.2006р 

Назви навчальних дисциплін, 

які викладаються 

Проектування торговельних об’єктів,  

Управління продажем та мерчандайзинг,  

Управління бізнес-процесами в торгівлі 

Сучасні навчальні технології, 

які використовуються 

у педагогічній практиці 

Використання програмного продукту SketchUp для проектування 

торговельних об’єктів 

Практичний досвід 

Працювала з 1989 по 2002 рік в Інституті економіки НАНУ від лаборанта 

до старшого наукового співробітника. Працювала економістом І-ої 

категорії в будівельній компанії ТОВ «АПЕКС». 

Науковий досвід 

Виконувала відповідно до планів науково-дослідних робіт Київського 

національного торговельно-економічного університету такі науково-
дослідні теми:  

1) І кв. 2010-ІV кв. 2012 «Управління логістичною діяльністю 

торговельного підприємства». Реєстраційний №113U007444 2) 18.10.13 – 

10.12.13 р. «Розроблення кваліфікаційних характеристик (посад) на нові 

професії у сфері торгівлі та ресторанного господарства. Реєстраційний № 

0114U000937  

3) 1.04 – 30.04 2014 р. «Конкуренція та конкурентні відносини на ринку 

лікарських засобів» Керівник державної НДР «Функціональні 

особливості та перспективи розвитку оптової торгівлі» І кв. 2015- IVкв. 



2017. (№державної реєстрації 0116U000423 )  

4) Керівник державної НДР «Логістична діяльність Інтернет-магазинів 

України» (№державної реєстрації 0118U 000045 )1.0.1 2018 -2020 р. 

Публікації 

Загальна кількість, всього – 81 праць 

у тому числі: 

навчальних посібників – 2 

підручник - 1 

монографій – 3 

1. Договірне регулювання оплати праці та його розвиток в 

сучасних умовах / Н.Б. Ільченко // В кол. моногр. 

“Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці 

та заробітної плати”. Інституту економіки НАН України, 

розділи 4.2, 4.4. –  Київ. – 2001. –  С. 112-120, 132-133. 

2. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : 

колективна монографія / [Н.Б. Ільченко, М.В. Хомчук]. – 

Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2015. – С. 385–405 

(особистий внесок здобувача полягає у комплексному 

дослідженні системи управління логістичною діяльністю 

підприємства оптової торгівлі, запропоновано методику 

оцінювання ефективності логістичних бізнес-процесів; 0,33 

друк. арк.).  

3. Ільченко Н.Б. Логістичні стратегії в торгівлі : монографія 

/Н.Б. Ільченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 

420 с. (22,2 друк. арк.). 

статті у наукометричних та фахових виданнях – 75 

у наукометричних базах даних «SCOPUS» - 2 

в інших міжнародних базах даних – 9. 

Статті у міжнародних виданнях 

1. Ilchenko N. Wholesale trade development strategy / N. 

Ilchenko // Enterprise in hardship Economics, Managerial and 

Juridical Perspectives. – Edited by Augusto D’Amico Giovanni 

Moschella – 2014. – P. 99–110 (0,5 друк.арк.).  

2. Ilchenko N. Development strategy for logistics operators in the 

context of globalization / N. Ilchenko // Contemporary conditions 

and trends in enterprise management: strategies, mechanisms, 

processes. – Cracow University of Economics. – 2015. – P. 45–

51 (0,7 друк.арк.).  

3. Ilchenko N. The Small and Medium businesses during an 

unstable economic situation in Ukraine / [A. Mazaraki, N. 

Ilchenko] // Knowledge economy society. Challenges and 

development trends of modern economy, finance and 

information technology. – Cracow University of Economics. – 

2015. – Р. 81–89 (особистий внесок здобувача полягає у 

дослідженні тенденцій розвитку малого та середнього 

бізнесу, визначено проблеми та шляхи їх подолання (0,5 

друк.арк.).  

4. Ilchenko N. Modelling business processes in the wholesale 

trade / [A. Mazaraki, N. Ilchenko] // Knowledge economy 

society. Challenges of contemporary economies in the face of 

global market conditions. – Cracow University of Economics. – 



2015. – Р. 179–190 (особистий внесок здобувача полягає у 

розроблені методологічних підходів до побудови 

бізнеспроцесів на підприємствах оптової торгівлі (0,5 

друк.арк.).  

5. Ilchenko N. The assessment of logistics risks of trade / [A. 

Mazaraki, N. Ilchenko] // Knowledge economy society. 

Contemporary aspects of economic transformations. – Cracow 

University of Economics. – 2015. – Р. 385–388 (особистий 

внесок здобувача полягає у визначенні методики оцінювання 

логістичних ризиків в торгівлі (0,3 друк.арк.). 

інші видання – 31 

У т.ч. фахові видання у наукометричних та міжнародних 

базах даних за 2018 рік 

1. Ilchenko N., Kulik A. Trends in development of wholesale 

trade in Ukraine // Журнал «Економічний часопис ХХІ» №170 

(3-4), 2018. – С. 38-42. (SCOPUS) 

http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-

V170-07.pdf 

DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-07 

2. Ільченко Н.Б. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

/Н.Б. Ільченко// Бізнес Інформ, №. -2018. – C. 224-230 (0,6 

д.а.) 

Index Copernicus International, Ulrichsweb Global Serials 

Directory (США), Research Papers in Economics (США), 

Російський індекс наукового цитування (Росія), Directory of 

Open Access Journals, CiteFactor (США), Scientific Indexing 

Services 

3. Ільченко Н.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ / Н.Б.Ільченко //  

«Проблеми економіки» - №3. -2018. – С. (0,6 д.а.) 

4.Ільченко Н.Б., Гарбарук І.М. ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ //Наук. Вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. – 

збірн.наук.праць. – Одеса. – Вип.31, 2018. – С.  32-38. (0,6 

д.а) 

5. Ільченко Н.Б.,  Фреюк О.В. РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНі //Вісник КНТЕУ. – 

КНТЕУ. – 2018. – С.5-14  (0,6 д.а) 

6. Ільченко Н.Б. РОЗВИТОК РИНКУ СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ В 

УКРАЇНІ /Вісн..ОНУ. – Т. 23. - Вип. 3 (86). – С. 86-91. 

http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_ekonom_3_68.pdf 

7. Mazaraki A., Ilchenko N.  РROSPECTS FOR IMPLEMENTING AN 

OMNI-CHANNEL STRATEGY AT THE WHOLESALE TRADE 

ENTERPRISES OF UKRAINE// Knowledge economy society. 

Contemprory aspects of economic transformations. -  Cracow 

University of Еconomics, 2018 (0,3 д.а) 

http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V170-07.pdf
http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V170-07.pdf
https://doi.org/10.21003/ea.V170-07
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788009,3.html
http://www.business-inform.net/_img/Ulrichs_BI.JPG
http://www.business-inform.net/_img/Ulrichs_BI.JPG
http://econpapers.repec.org/article/idpbizinf/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28792
http://doaj.org/search?source=%7b%22query%22:%7b%22filtered%22:%7b%22query%22:%7b%22query_string%22:%7b%22query%22:%222222-4459%22,%22default_field%22:%22index.issn.exact%22,%22default_operator%22:%22AND%22%7d%7d,%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22_type%22:%22journal%22%7d%7d%5d%7d%7d%7d%7d%7d
http://doaj.org/search?source=%7b%22query%22:%7b%22filtered%22:%7b%22query%22:%7b%22query_string%22:%7b%22query%22:%222222-4459%22,%22default_field%22:%22index.issn.exact%22,%22default_operator%22:%22AND%22%7d%7d,%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22_type%22:%22journal%22%7d%7d%5d%7d%7d%7d%7d%7d
http://www.citefactor.org/journal/Business-Inform.html
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=161
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=161
http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_ekonom_3_68.pdf


Підвищення кваліфікації 

ТОВ «АйДіЕнТі», 1.04-30.04.2014 р. 

Звіт про виконання програми стажування 

ТОВ «БНС ТРЕЙД», 1.11-31.11.2018 р. 

Звіт про виконання програми стажування на тему «Управління продажем 

та мерчандайзинг» 

Стажування 
ЗВО Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, 

Румунія), 2-5 травня 2018 р. 

Рівень володіння іноземною 

мовою 
В1 

Особисті _сильні риси 

характеру 

(не більше 7 за значущістю) 

Стресостійкість, порядність, пунктуальність, доброзичливість, 

комунікабельність 

Хобі, улюблені заняття Вишивання, малювання та інші. 

Контактні номери 
e-mail: i_natalya@ukr.net 

 тел. +380672346445 

 

 

mailto:i_natalya@ukr.net

