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ОСВІТА І НАВЧАННЯ 
 
1. У 1995 р. закінчила Одеський національний університет 

ім. І. І. Мечникова та у 2001 р. Одеський національний морський університет 
за спеціальністю «Економіка підприємства» з присвоєнням кваліфікації 
економіст та очну аспірантуру ОНМУ за спеціальністю економіка та 
управління підприємствами 

2. Кандидат економічних наук зі спеціальності економіка та управління 
підприємствами. Дисертацію захистила 24.01.2008 р. у спеціалізованій вченій 
раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
Національної академії наук України, диплом ДК № 046530 

3. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
31.05.2011 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності економіка та управління підприємствами, атестат старшого 
наукового співробітника ДЦ № 008023 

4. Доктор економічних наук зі спеціальності економіка та управління 
національним господарством. Дисертацію захистила 21.02.2013 р. у 
спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, диплом ДД № 0002194 

5. Отримане наукове звання професора 25.05.2018 р., атестат професора 
АП № 000554  

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 
Працювала в Інституті проблем ринку та еколого-економічних 

досліджень на різних посадах – провідний інженер відділу, науковий 
співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник. 

З 2018 р. по т. ч. – завідувачка відділу ринку транспортних послуг 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

 
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ  

 
Дослідження перспективних напрямів формування засад державної 

політики розвитку секторів національного транспортного комплексу, 
інтермодальних і мультимодальних перевезень національних та транзитних 
вантажів, методичних підходів до оцінки ефективності функціонування та 
інструментів підвищення рівня конкурентоспроможності транспортної 
інфраструктури як базового елементу розвитку ринку транспортних послуг в 
Україні; теорія та методологія інтегрованого розвитку  «розумних» міст, 
механізмів реалізації пріоритетів сталого розвитку транспорту України 

 
ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 



Голова, вчений секретар, член спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в 
Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад як опонент 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 
екогномічних наук за різними спеціальностями  

Експерт з оцінки якості навчання за міжнародними проєктами 
Член редакційних колегій: збірника наукових праць «Економічні 

інновації», наукового журналу «Економіка. Екологія. Соціум» 
 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА  
 
Входить до складу членів громадської організації «Асоціація морських 

портів України "Укрпорт"», є авторкою науково-прикладних розробок та 
подання пропозицій до органів законодавчої та виконавчої влади з питань 
розвитку морегосподарського комплексу України  

 
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО 

 
Підготувала 4 кандидати економічних наук (Рh – доктори філософії) та 1 

доктора економічних наук за науковими напрямами спеціальностей: 
економіка та управління підприємствами; економіка та управління 
національним господарством; розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка, які успішно захистилися та отримали дипломи.  

Продовжує керівництво здобувачами наукового ступеня доктора 
філософії за напрямами економічних спеціальностей 

 
АВТОР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МОНОГРАФІЙ І НАУКОВИХ 

СТАТЕЙ 
 
Опубліковано понад 160 наукових праць, які включають 14 монографій, 

в т. ч. 1 одноосібна.  
1. Мультимодальні та інтермодальні перевезення: теорія та практика 

державного регулювання [Текст] : монографія / [С. В. Ільченко, Н. Д. Маслій 
та ін.] ; за заг. ред. Ільченко С. В.; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 284 с. : рис., табл. – 
Бібліогр.: – 300 прим. ISBN 978-966-02-9483-7  

2. Домінанти сталого розвитку регіонів України : монографія / 
[Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, 
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 
620 с. ISBN 978-966-02-9484-4 (Розділ 6, §§ 6.1–6.4)  

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення захисту морського середовища 
від техногенного впливу [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Ільченко 
С. В. та ін.] ; за наук. ред. акад. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Б. В. 
Буркинського ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. 



НАН України. – Одеса : ІПРЕЕД НАН Україна, 2020. – 120 с. : рис., табл. – 
Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-9499-8 

4. Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному 
комплексі [Текст] : монографія / [О. М. Котлубай, С. В. Ільченко та ін.] ; 
НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД 
НАН Україна, 2013. – 286 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-
966-02-7087-9 

5. Транспортний комплекс України [Текст] : національна доповідь / 
О. М. Берестеннікова, С. В. Ільченко та ін. ; НАН України, Ін-т проблем 
ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 177 с. : рис., 
табл. – Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-7719-9  

6. Ільченко С. В., Мінакова С. М. Внутрішньогосподарський механізм 
функціонування портового комплексу України: теорія та практика [Текст] : 
монографія; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – 
Одеса : ТОВ «ІНТЕРПРІНТ», 2015. – 314 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 300 прим. 
– ISBN 978-966-02-7795-3  

7. National economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine 
[Текст] : collect. monograph / Ilchenko S., Pawlik A., Szaposznykow K. etc.; 
Poland : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 472 р. : рис., табл. – 
Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-9934-8585-4-3 

8. Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи визначення 
та управління : колект. монографія / [Котлубай О. М., Ільченко С. В. та ін.] ; 
за наук. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж. – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2018. – 266 с. : рис., табл. – 
Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-8481-4 

9. Моніторинг економіко-екологічних індикаторів «зеленої економіки» 
України : монографія / [Буркинський Б. В., Андрєєва Н. М., Нікішина О. В., 
Ільченко С. В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б. В.; НАН України, Ін-т 
проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 
218 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-8762-4 

10. Методичні положення та рекомендації щодо визначення економіко-
екологічних пріоритетів “зеленої економіки” у контексті сталого розвитку 
України / [Буркинський Б. В., Андрєєва Н. М., Нікішина О. В., Ільченко С. В. 
та ін.] ; [за ред. Буркинського Б. В.]; НАН України, Ін-т проблем ринку та 
екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 48 с. : рис., табл. – 
Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-9011-2 

11. Ільченко С. В., Мартинюк О. А. Механізми та інструменти 
державного регулювання змішаних перевезень вантажів ; НАН України, Ін-т 
проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 62 с. 

12. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського 
комплексу України / [Котлубай О. М., Ільченко С. В., Ліпінська О. А. та ін. ] ; 
за наук. ред. Котлубай О. М. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011. – 427 с. : рис., табл. – 
Бібліогр.: 300 прим. 



13. Ильченко С. В. Украина в мировой транспортной системе: 
перспективы функционирования и развития : науч. монография. Одесса : Ін-т 
проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 
2012. –  456 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 300 прим. – ISBN 978-966-02-6467-0 

14. Ільченко С. В., Познанська І. В. Європейська інтеграція і Україна: 
радикальні економічні реформи : аналітична записка. Тернопіль : ТНЕУ, 
Тернопіль. 2016. 32 с. 

 
УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 
За період 2015–2020 рр. брала участь у 30 конференціях, з яких 12 – 

закордонні.  
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ 
 
1. Сертифікат учасника стажування “Системний підхід до гармонізації 

стандартів – гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні” в 
рамках проєкту “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та 
реалізація в Україні”, проведеного в межах спільного проєкту Національного 
технічного університету “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського” (108 годин), Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого 
агентства з питань освіти «Європейські бізнес моделі: трансформація, 
гармонізація та реалізація в Україні» №587138-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-
MODULE, вересень – жовтень 2019 р. (всього 108 годин, у т.ч. аудиторна 
робота 32 години) 

2. Сертифікат підтвердження високого рівня знань англійської мови 
(Cambridge, 2017) 

3. У сфері забезпечення якості вищої освіти: 
3.1. науково-педагогічне стажування «Украина-Болгария-Европейский 

Союз: современное состояние и перспективы» 24 вересня – 01 жовтня 
2016 р., Варненський економічний університет (Болгарія, ЄС) (3,0 credit 
ECTS – 90 годин) 

3.2. «Инновационные образовательные технологии: европейский опыт 
и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению», 
15–19 серпня 2016 р., Wyższa szkoła biznesu – NationaL-Louis University 
(Poland) – (3,0 credit ECTS – 90 годин) 

 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 
За період 2005–2021 рр. – керівник, відповідальний виконавець та 

виконавець низки бюджетних, грантових та конкурсних НДР, у тому числі 
міжнародних.  

Має Свідоцтва про реєстрацію авторського права за темою: 
- "Економічні чинники розвитку в Україні прогресивних 

транспортно-технологічних систем" (№ 47946 від 20.02.2013 р.) 



- "Науковий підхід до імітаційного моделювання державно-
приватного партнерства та бізнес-взаємодії з елементами ERP-
системи"  (№ 102560 від 16.02.2021 р.) 

 
І. Бюджетні відомчі теми НДР: 

1.1. «Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентно-
спроможності водного транспорту України» (термін виконання 01.01.2021–
31.06.2023 рр.)  

1.2. «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних і 
мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» (№ 
державної реєстрації 0118U000204, термін виконання 01.01.2018–
31.12.2020 рр.)  

1.3. Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті 
сталого розвитку України (№ державної реєстрації 0118U006524, термін 
виконання 01.2018–12.2019 рр.)  

 1.4. «Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи 
визначення та управління в умовах децентралізації» (№ державної реєстрації 
0115U000694, термін виконання 01.2015–12.2017 рр.)  

1.5. «Теорія та методологія розвитку системи економічних відносин у 
транспортному комплексі України» (№ державної реєстрації 0112U001336, 
термін виконання 01.2012–12.2014 рр.)  

1.6. «Наукове супроводження проекту Морської доктрини України в 
Раді національної безпеки та оборони України та Секретаріаті Президента 
України» (2011 р., № державної реєстрації 0109U007279) 

1.7. «Економічні чинники розвитку в Україні прогресивних 
транспортно-технологічних систем», відповідальний виконавець підрозділу 
«Теоретичні засади, умови та перспективи розвитку ТТС Чорноморського 
регіону» (2010–2011 р., № державної реєстрації 0107U001068) 

1.8. «Розробка концепції і національних правил ціноутворення і 
перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів наземним і 
водним транспортом» (2007–2008 р., № державної реєстрації 0107U001068), 
наукове керівництво підрозділом «Структуризація закінчених 
мультимодальних та інтермодальних виробничих циклів переміщення 
вантажу у змішаному наземно-водному сполучені за видами ТТС» 

1.9. «Удосконалення економічного управління на морському 
транспорті» (2007 р., № державної реєстрації 0107U001351)  

1.10. «Теоретичні засади стратегічного управління логістичними 
системами» (2006 р., № державної реєстрації 0106U001347) 

1.11. «Розробка стратегії розвитку Ренійського морського торговельного 
порта» (2005–2006 рр., № державної реєстрації 0106U000004)  

1.12. «Стратегия развития порта Рени» (2005–2006 рр., № державної 
реєстрації 0105U001139)  

 
ІІ. Цільові та конкурсні теми НДР: 



2.1. Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових 
досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального 
природокористування та збереження навколишнього середовища 2010-2021 
рр.:  

2.1.1. «Розробка стратегії розвитку річкового судноплавства України до 
2015 р. за умови членства України в СОТ (розділ – «Внутрішній аналіз стану 
національного річкового судноплавства України на момент вступу до СОТ та 
проноз попиту на перевезення до 2015 року»)» (2008 р., № державної 
реєстрації 0109U003447)  

2.1.2. «Оцінка техніко-економічного стану об'єктів інфраструктури та 
виробничих фондів (Одеська, Миколаївська, Херсонська області)» (I та II 
етапи)» (2009 р., № державної реєстрації 0109U004633). Відповвідальний 
виконавець 

2.1.3. «Наукове супроводження проекту Морської доктрини України в 
Раді національної безпеки та оборони України та Секретаріаті Президента 
України» (2009 р., № державної реєстрації 0109U007279) 

2.1.4. «Розробка науково-методичних рекомендацій з підготовки проекту 
Закону України «Про морську політику України». Наукове супроводження 
процесу узгодження та подання до Кабінету міністрів України законодавчого 
акту (2009 р., № державної реєстрації 0109U007280) 

2.1.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту 
природно-ресурсного потенціалу морського середовища від забруднення 
суднами (2020–2024 рр., № державної реєстрації 0120U103050) 

 
2.2. Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і 

науковотехнічних (експериментальних) розробок:  
2.2.1. «Удосконалення тарифної політики на морському транспорті та 

правила розробки тарифів і їх застосування» (2009 р., № державної реєстрації 
0109U008901) 

2.2.2. «Оптимізація зборів для підвищення ефективності використання 
нафтотерміналу ОМТП» (01.06.2009–25.12.2009 рр., № державної реєстрації 
0109U008161) 

2.2.3. «Розробка стратегії розвитку річкового судноплавства України до 
2015 р. за умовами членства у СОТ» (2008–2009 р., № державної реєстрації 
0109U003447) 

2.2.4. Автор науково-експерементальних розробок для подання 
центральним органам законодавчої та виконавчої влади як член Комітету по 
транспортній логістиці та міжнародним зв’язкам Асоціації морських портів 
України «Укрпорт» 

 
2.3. Міжнародне співробітництво з наукових досліджень, інноваційних 

розробок та у сфері забезпечення якості надання вищої освіти: 
2.3.1. Проєкт технічної допомоги Європейського союзу Еразмус+ 

«Master in smart transport and logistics for cities»/ магістерська програма 
«Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-



EPPKA2-CBHE-JP) : зовнішній експерт якості виконання проєкту, 
формування, моніторингу та оцінки якості навчально-методичного 
забезпечення освітньо-наукової підготовки здобувачів в межах цього проєкту 
(термін виконання 01.10.2018–31.12.2021 рр.) 

2.3.2. Міжнародний проєкт “Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу 
антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, 
Румунії і Республіки Молдова” (МІS ETC CODE 995) Спільної операційної 
програми “Румунія-Україна-Республіка Молдова” Європейського 
інструменту сусідства та партнерства (Проєкт зареєстрований у Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України 02.04.2014 р. за № 3002, 
перереєстрований 04.04.2017 р. за № 3002-03). Довідка № 22/278 від 
20.02.2018 р. 

 
РОБОТА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Досвід педагогічної роботи з 2008 р., зокрема в Одеському 

Національному морському університеті (ОНМУ) (кафедра експлуатації 
портів і технологій вантажних робіт); Одеському національному 
економічному університеті (ОНЕУ) (кафедра управління персоналом і 
економіки праці); Національному університеті «Одеська морська академія» 
(НУ «ОМА») Навчально-науковому інституті морського права та 
менеджменту (кафедра менеджменту та економіки морського транспорту); 
Державному економіко-технологічному університеті транспорту (м. Київ) 
(кафедра економіки підприємства); Київському національному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана (м. Київ) (кафедра економіки підприємства); 
Голова державної екзаменаційної комісії (Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана)  

 
НАГОРОДИ, ЗАОХОЧЕННЯ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

 
Державна відзнака Національної Академії Наук України за підготовку 

наукової зміни (Посвідчення від 21.05.2021 р. № 644) 
Грамота Президії Національної Академії Наук України за досягення у 

вирішенні найважливіших проблем, впровадженні розробок у народне 
господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і 
вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану 
сумлінну працю 

Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України 
Грамота Одеської обласної державної адміністрації  
Грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації 
Грамота департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації 
Грамота Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України за особистий внесок у розвиток науки і вищої школи, плідну 
наукову діяльність, багаторічну сумлінну працю у сфері науки та освіти 



 
 


