
 

Прізвище Криворучко 

Ім’я Оксана 

По – батькові Миколаївна 

Дата народження 16.02.1972 

Кафедра менеджменту 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю 

(Вноситься інформація за останні 5 календарних років враховуючи поточний рік) 

1) наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection; 

1) Oksana Kryvoruchko, Volodymyr Shynkarenko, 

Nadezhda Popova Quality Management of Transport 

Services: Concept, System Approach, Models of 

Implementation (англійська мова) // International Journal 

of Engineering & Technology. – UAE: Science Publishing 

Corporation, 2018. – Vol. 7, №4.3. - P. 4725-476. 

2) Iryna Fedotova, Volodymyr Shynkarenko,  Oksana 

Kryvoruchko Development of the Viable System Model of 

Partner Relationship Management of the Company 

International Journal of Engineering & Technology. – UAE: 

Science Publishing Corporation, 2018. – Vol. 7, №4.3. - 

P. 445-450.  

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/1

9913 

3) Popova N., Shynkarenko V., Кryvoruchko O., Zeman 

Z. Enterprise management in VUCA conditions. The 

Economic Annals-XXI Journal. 2018. № 170(3–4). Р. 27–

31. DOI: 10.21003/ea.V170-05. URL: 

http://soskin.info/en/ea/2018/170-3-4/Economic-Annals-

contents-V170-05 (Web of Science) 

4) Using the elements from a fuzzy sets theory in the 

process of diagnosing the loyalty of consumers of motor 

transport services / Fedotova I., Kryvoruchko O., 

Shynkarenko V., Bocharova N., Sotnychenko L., 

Dimitrakieva S. - Eastern-European journal of enterprise 

technologies. 2019. № 3/3 (99). P. 39-49. DOI: 

10.15587/1729-4061.2019.169079 

5) Marketing aspects of innovative development of business 

organizations in the sphere of production, trade, transport, 

and logistics in VUCA conditions/ Nadezhda Popova, Andrii 

Kataiev, Anna Nevertii, Oksana Kryvoruchko, Ruslan 

Skrynkovskyy. Estudios de Economia Aplicada. Vol 38, No 

3 (1) (2020) 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/index 

2) наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід 

чи корисну модель, включаючи секретні, 

або наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір; 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

навчальний посібник – 1 

1) Криворучко О.М. Управління персоналом 

підприємства: навч. посібн. / О.М. Криворучко, Т.О. 

Водолажська. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 200 с. 

Монографія – 2: 

1) Криворучко О.М., Шинкаренко В.Г., Федотова І.В., 

Бочарова Н.А., Ачкасова Л.М. Логістичний менеджмент: 

теоретичні та прикладні проблеми. під заг. ред. О.М. 

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19913
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19913
http://soskin.info/en/ea/2018/170-3-4/Economic-Annals-contents-V170-05
http://soskin.info/en/ea/2018/170-3-4/Economic-Annals-contents-V170-05


Криворучко. Харків: ХНАДУ, 2019. 144 с. 

2) Процесно-орієнтоване управління підприємтсвом: 

гармонізація на основі якості/ Криворучко О.М.- Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2020. – 180 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування; 

Видано: методичних вказівок – 7.  

1) Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління якістю» для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». – Харків: ХНАДУ, 

2016. – 36 с.  

2) Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління персоналом» (Частина II. 

«Процес управління персоналом») для студентів 

напряму підготовки 030601 «Менеджмент» – Харків: 

ХНАДУ, 2018. – 64 с.  

3) Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Економіка праці» для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». – Харків: ХНАДУ, 

2017. – 87 с. 

4) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 

«Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2018. 52 с.  

5) Методичні вказівки та робоча програма до виробничої 

(техніко-економічної) практики  для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент». Х.: Вид-во ХНАДУ, 

2019. – 16 с. 

6) Методичні вказівки та робоча програма до навчальної 

практики  «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент». Х.: Вид-во ХНАДУ, 2019. – 16 с. 

7) Методичні вказівки та робоча програма до 

переддипломної практики (науково-дослідного 

стажування)  магістрів спеціальності 073 

«Менеджмент». Х.: Вид-во ХНАДУ, 2019. – 24 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

- 

6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

Науковий консультант Дмитрієвої Оксани Іллівни 

(д.е.н.), 2021 рік присудження наукового ступеню 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Офіційне опонування дисертацій 

1. Строкович Г.В. Тема: «Стратегічне управління 

якістю функціонування підприємств», 2016 р.;   

2. Овчиннікової В.О. Тема: «Теоретико-методологічні 

аспекти стратегічного управління розвитком 

залізничного транспорту України», 2018 р.,  

3. Корінь М.В. Тема: «Теоретико-методологічні 

аспекти розвитку інфраструктури залізничного 

транспорту в умовах транскордонного співробітництва» 

, 2019;  

4.  Зіць О.Є. Тема: «Ефективність бізнес-процесів 

підприємств інфраструктури АТ «Укрзалізниця», 2019;  

5. Петровська С.І. «Оцінювання якості транспортної 

послуги міського пасажирського підприємства-

перевізника в умовах автомобілізації населення», 2020р.; 

6.  Смачило В.П. «Теоретико-методологічні засади 

управління кадровим потенціалом транспортних 

підприємств», 2021р.;  

Робота у складі спеціалізованих вчених рад при ХНЕУ 



ім С. Кузнеця (2011-2013 рр., 2016-т.час) та УкрДУЗТ (з 

2011 р. по теперішній час). 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах;  

Заст. головного редактора збірника наукових праць 

«Економіка транспортного комплексу»;  

член редколегії збірників  

«Проблеми та перспективи підприємництва»;  

«Вісник економіки та промисловості», що включені до 

включеного до переліку фахових видань України; 

Tikintinin iqtisadiyyati və menecment elmi-praktiki jurnal:  

Construction economycs and menecment scientific and 

practical journal (Экономика строительства и 

менеджмент) -  міжнародні наукові бази даних: 

Academic Resource Index, InfoBase Index, ResearchBib; 

Google Scholar, электронная библиотека 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

10) участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 

- 

 

11) наукове консультування підприємств, 
установ, організацій не менше трьох років, 
що здійснювалося на підставі договору із 
закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

- 

12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Подготовка менеджеров на основе модели  

компетенций/ Криворучко О.Н. // Проблеми інтеграції 

природничих, техніко-технологічних та гуманітарних 

дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ: Матеріали 

Всеукраїнської науково-методичної iнтернет-

конференції, 25-26 квітня 2017р. – Х., 2017.– 318 с. - С. 

238-241. 

2. Современные системы организации учебного 

процесса/ Криворучко О.Н. // Розвиток наукової та 

інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд: 

Збірник матеріалів Всеукраїнської 6науково-методичної 

Інтернет-конференції (9 червня 2017 року). - Х.: 

ХНАДУ. - 242 с. - С. 127-129. 

3. Впровадження в навчальний процес на кафедрі 

менеджменту інноваційних технологій освіти/ 

Криворучко О.М., Шинкаренко В.Г. // Розвиток наукової 



та інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд: 

Збірник матеріалів Всеукраїнської 6науково-методичної 

Інтернет-конференції (9 червня 2017 року). - Х.: 

ХНАДУ. - 242 с. - С. 74-76. 
4. Особливості підготовки фахівців  з логістичного 
менеджменту/ Криворучко О.М.// Організаційно-
методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах 
міжнародної наукової та освітньої інтеграції: Збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-
конференції з проблем вищої освіти і науки (16 
листопада 2018 р.) [Електронний ресурс] / Харків, 
ХНАДУ, 2018. – 368 с. – Режим доступу:  

http://dl.kharkov.ua/cjurse/veiw.php?id=950 – С.314-318. 

5. Особливості впровадження систем якості вищої 

освіти/ Криворучко О.М.// Методологічні засади 

розвитку сучасних систем вищої освіти: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції (м. Харків, 26 квітня 2019 року).. - Х.: 

ХНАДУ, 2019. - 204 с.  

– С. 106-108. 

6. Якість вищої освіти : поняття, критерії виміру/ 

Організаційно-методологічне забезпечення підготовки 

фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з 

нагоди 90-річчя ХНАДУ): зб. матер. Всеукраїнської 

наук.-метод. інтернет-конфер. 18 лист 2020 р. Харків : 

ХНАДУ, 2020. 344 С.- с. 18-23. 

7. Компетентнісний підхід до підготовки докторів 

філософії за спеціальністю "Менеджмент"/ Криворучко 

О.М., Федотова І.В. Організаційно-методологічне 

забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми 

та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : зб. 

матер. Всеукраїнської наук.-метод. інтернет-конфер. 18 

лист 2020 р. Харків : ХНАДУ, 2020. 344 С.- с. 82-88. 

8. Аналіз освітньо-наукових програм підготовки 

докторів філософії за спеціальністю «Менеджмент»/ 

Криворучко О.М. Науково-методологічні основи 

вдосконалення системи підготовки фахівців і 

перспективи модернізації вищої освіти : зб. матер. наук. 

Інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки. 23 квіт. 

2021 р. Харків : ХНАДУ, 2021. 290 с. URL: 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2347. С. 42-

46. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

- 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на 1 

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт:  

2017 р. 

І місце – Образцова М.В. за напрямом «Економіка та 

управління на транспорті» 

ІІІ  місце – Врублевська К.О. за напрямом «Економіка 

транспорту та зв’язку» 

2018 р. 

ІІ  місце – Коваленко І.В. за напрямом «Менеджмент» 

2019 р. 

http://dl.kharkov.ua/cjurse/veiw.php?id=950
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2347


студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

ІІ  місце – Мезенцова А.В. за напрямом «Менеджмент» 

ІІ  місце – Коваленко І.В. за напрямом «Автомобільний 

транспорт. Економіка» 

2020р 

Ш місце – Кулик І.О. за напрямом «Менеджмент» 

2021р 

Ш місце – Чіпіленко О.В. за напрямом «Управління 

спортивно-оздоровчою діяльністю» 

 

15) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів 

чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня);; 

Член журі конкурсу «Мала академія наук України» (м. 

Харків) 

16) наявність статусу учасника бойових 

дій (для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

- 

17) участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів 

- 



вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

18) участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за участю 
збройних сил країн — членів НАТО (для 
вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

- 

 

 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

Академік Транспортної Академії наук 

 

20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років (крім 
педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

- 

- 


