
 

Прізвище Кудрявцева 

Ім’я Оксана 

По – батькові Володимирівна 

Дата народження 19.01.1978 

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) Кудрявцева О. В. Аналіз впливу держави на 

підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності 

регіонів / О. В. Кудрявцева, А. Кітченко, М. Хорова, 

Б. Нсенгімана // Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва : зб. наук. праць Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. – 

Харків: ХНАДУ. – 2017. – № 4 (19). – С. 116-120. 

(МНБД Index Copernicus, січень) 

2) Кудрявцева О. В. Встановлення загроз економічної 

безпеки експортної діяльності підприємств України 

/ О. В. Кудрявцева, Є. О. Сідякіна, К. В. Пурдя // 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 121-125. (МНБД Index Copernicus, січень) 

3) Кудрявцева О. В. Теоретико-методичне 

обґрунтування визначення ринків з ресурсними 

обмеженнями нових товарів та послуг 

/ О. В. Кудрявцева, Д. С. Позняковський // Проблеми і 

перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць 

Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. – Харків: ХНАДУ. – 2017. – № 4 (19). – 

С. 138-141. (МНБД Index Copernicus, січень) 

4) Управління талановитими співробітниками в умовах 

міжнародної діяльності Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. – 

2019. − № 1 (22). – Харків: Стиль-Издат. – С. 79-89. 

5) Механізм реалізації управління людськими ресурсами 

на підприємстві. Економіка транспортного комплексу : 

збірник наукових праць ХНАДУ, 2019. С. 74-85 

(Наукова електронна бібліотека eLIBRARY, Index 

Copernicus (Польща), Scolar Google) 

6)Оцінювання результативності управління людськими 

ресурсами організації. Економіка транспортного 

комплексу: збірник наукових праць. – Х.: ХНАДУ, 2020. 

– Вип. 35. – 177 с. – С. 48-61 (Наукова електронна 

бібліотека eLIBRARY, Index Copernicus (Польща), Scolar 

Google) 

7)Кудрявцев В.М., Кудрявцева О.В. Взаємозв'язок 



концепцій сталого розвитку та циркулярної економіки 

The XIX International Science Conference «Applied and 

fundamental scientific research», April 08 – 09, 2021, 

Brussels, Belgium. 281 p. ( р. 67-70)  

8) Організація праці в системі «бережливого» 

управління людськими ресурсами. Економіка 

транспортного комплексу: збірник наукових праць. – 

Х.: ХНАДУ, 2021. – Вип. 37. – 180 с. – С. 60-75 (Наукова 

електронна бібліотека eLIBRARY, Index Copernicus 

(Польща), Scolar Google) 

9) 1. Development of method for selected financing of 

scientific and educational institutions through targeted 

capital investment in the development of innovative 

technologies / Levchenko I, Dmytriieva O., Shevchenko 

I., Britchenko I., Kruhlov V., Avanesova N., 

Kudriavtseva O., Solodovnik O. Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies. Vol. 3 №13 (111). 

(2021): Transfer of technologies: industry, energy, 

nanotechnology. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2021.235930 (Scopus) 
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/235930 

 

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; 

5 авторських свідоцтва: 

1) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 64877. Твір науково-практичного характеру «Основні 

загрози державного і галузевого управління безпекою на 

прикладі транспортної галузі», 11.04.16 р. 

2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 78163. Твір науково-практичного характеру 

«Оптимізація державних заходів з приводу підвищення 

конкурентоспроможності на національному і 

регіональному рівні», 10.04.18 р 

3) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 97595. Твір науково-практичного характеру 

«Управління талановитими співробітниками в умовах 

міжнародної діяльності», 19.05.2020 р. 

4) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 97596. Твір науково-практичного характеру 

«Механізм реалізації управління людськими ресурсами 

на підприємств », 19.05.2020 р. 

5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 107015. Твір науково-практичного характеру 

«Оцінювання результативності управління людськими 

ресурсами організації», 04 серпня 2021 р. 
 

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); 

Монографія – 2: 

1) Організаційно-економічна модель державного 

регулювання інвестиційної безпеки автомобільного 

транспорту України: монографія / О.В. Кудрявцева, В.М. 

Кудрявцев – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2016. – 172 с. 

2) Кудрявцев В.М., Кудрявцева О.В. Формування моделі 

державного регулювання забезпечення економічної 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235930
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235930
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/235930


безпеки транспорту в Україні (на прикладі 

автомобільної галузі) Монографія. – Харків: ФОП 

Бровін О.В., 2021. – 164 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; 

Наявність виданих методичних вказівок – 3 

1) Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Валютні 

операції» / уклад.: О.В. Кудрявцева. - Х.: ХНАДУ, 2017. 

– 23 с; 

2) Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Експортний 

потенціал України» / уклад.: О.В. Кудрявцева. - Х.: 

ХНАДУ, 2017. – 15 с; 

3) Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Міжнародний менеджмент» / уклад.: О.В. Кудрявцева. - 

Х.: ХНАДУ, 2017.- 30 с. 
 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

- 

6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

- 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

- 

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;  

- 

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); 

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) Кудрявцева О.В. Особливості системи освіти України 

/ О.В. Кудрявцева // Викладання економічних дисциплін 

в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень: 

зб. матер. Міжнар. наук.-метод. конф., 01 червня 2018 р. 

– Харків: ХНАДУ. – С. 79-80. 

2) Кудрявцева О.В. Управління самостійною роботою 

студентів / О.В. Кудрявцева // Викладання економічних 

дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

перетворень : зб. матер. Міжнар. наук.-метод. конф., 

01 червня 2018 р. – Харків: ХНАДУ. – С. 116-117. 

3) Кудрявцева О.В. Використання хмарних технологій у 

навчальному процесі / О. В. Кудрявцева, 

В. М. Кудрявцев,  // Викладання економічних дисциплін 

в умовах глобалізації та європейської інтеграції України 

: зб. матер. Міжнар. наук.-метод. конф., 2 червня 2017 р. 

– Харків : ХНАДУ. – 2017. – С. 42-43. 

4) Кудрявцева О.В. Особливості системи освіти України 

/ О.В. Кудрявцева // Викладання економічних дисциплін 

в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-метод. конф., 01 червня 2018 р. 

– Харків : ХНАДУ. – С. 79-80. 

5) Кудрявцева О.В. Управління самостійною роботою 

студентів / О.В. Кудрявцева // Викладання економічних 

дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

перетворень : зб. матер. Міжнар. наук.-метод. конф., 

01 червня 2018 р. – Харків : ХНАДУ. – С. 116-117. 

6) Криворучко О.М., Кудрявцева О.В. Анкетування як 

механізм моніторингу ступеню задоволеності освітнім 

процесом закладу вищої освіти. Вища освіта за новими 

стандартами : виклики у контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали 

наук.-метод. Інтернет-конф.,м. Харків, 25 бер. 2021 р. / 

ХНАДУ. Харків, 2021. 259 с. URL : 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342 С. 

144-149  

7) Семененко І.Є., Кудрявцева О.В. Використання 

онлайн-платформи Zoom для розвитку комунікативної 

компетенції іноземних студентів базових факультетів. 

Ключові аспекти формування іншомовної 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342


комунікативної компетентності сучасного студентства: 

збірник наукових праць за матер. VІ Міжнар. наук.-

метод. семінару (м. Харків, ХНАДУ, 19 травня 2021 р.). 

– Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 222 с. 

С.96-100  
 

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 

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; 

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);; 

- 

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; 

- 
 

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

- 

 
 


