
                                                      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Біографія  

    

Особиста інформація  

Прізвище, ім’я, по батькові Юрченко Оксана Вікторівна 

Телефон -                                            Моб: +38 667167680 

Електронна пошта ou_8211@ukr.net 

Дата народження 11.10.1982 

Науковий ступінь К.е.н. 

Вчене звання  

Посада Ст. викладач 

Освіта і навчання  

Дати 2000-2005 

Кваліфікація Диплом спеціаліста з відзнакою, менеджер-економіст 

Основні предмети /              професійні 
навички 

Виконання та розуміння специфічних видів роботи в організації;  

Здатність спілкуватися, розуміти та мотивувати окремих людей і групи; 

Здатність мислити абстрактно та спрогнозувати або передбачити найбільш ймовірний перебіг подій всередині організації; 

Спроможність ефективно повідомляти ідеї та інформацію іншим, а також сприймати ідеї та інформацію від інших, а також розуміти 
підтекст листів, електронної пошти, звітів і т.ін.; 

Навики ухвалення рішень передбачають спроможність менеджера правильно виявляти і визначати проблеми та можливості, а тоді 
вибирати оптимальний напрям дій; 

Уміння правильно розподіляти час, працювати ефективно і доручати, відповідно, роботу іншим. 

 

Назва та адреса установи Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Диплом спеціаліста з відзнакою 

  

Дати 22.11.2008 p. – 22.11.2011 p.  

Кваліфікація аспірантура СНАУ при кафедрі економіки та природокористування 

Основні предмети /              професійні 
навички  

 

Назва та адреса установи Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та захист навколишнього середовища" 

  

  

Дати 09.2017-12.2018 

Кваліфікація Інженер-будівельник 

Основні предмети /              професійні 
навички  

Знання нормативних, методичних керівних матеріалів з організації та ведення будівельної справи, складання фінансової та 
статистичної звітності; 
Володіння комп’ютером та програмним забезпеченням СТС-Смета та АВК-5. 

Назва та адреса установи Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Диплом магістра (Україна) 

Науково-педагогічна діяльність  

Дати 11.09.2007 - 10.11.2021 



Посада Асистент, старший викладач кафедри будівельного виробництва 

Головна діяльність і відповідальність Освітня і наукова діяльність в сфері екології та економіки будівництва 

Назва та адреса установи Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Вид бізнесу або сектора Сільськогосподарський сектор 

  

Особисті навички й компетентність Активність, комунікабельність,  чуйність, лояльність, чесність, відповідальність, цілеспрямованість, енергійність, товариськість 

Рідна мова Українська мова 

Інші мови Англійська мова (сертифікат В2), російська мова 

Самооцінка 

 
Європейський рівень 

 

Англійська мова 
 

Російська мова 
 

Розуміння Розмова Писання 

Слухання Читання 
Розмовне 

сприйняття 
Розмовна подача 

 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

С2 
Досвідчений 
користувач 

С2 
Досвідчений 
користувач 

С2 
Досвідчений 
користувач 

С2 
Досвідчений 
користувач 

С2 
Досвідчений 
користувач 

 

Соціальні навички і компетентність Комунікабельна, відповідальна, чуйна, ефективно й енергійно працюю в команді. 

Організаційні навички Була куратором академічних груп, виконую обов’язки заступника декана з виховної роботи будівельного фпкультету. 

Комп'ютерні навички Компетентна з більшістю програм Microsoft Office, Statistica, АВК-5,  

Водійські права Категорія B 

Досвід іншої(не науково-педагогічної 
роботи) 

 

Дати 2005р 

Посада Бухгалтер-економіст 

Головна діяльність і відповідальність Дорожньо-будівельне підприємство 

Назва та адреса установи м.Суми, вул. Воєводіна, 13, ДБУ-11 

Вид бізнесу або сектора Дорожня галузь 

Дослідження та розробки за останні 
5 років 

 

 
Підвищення кваліфікації за останні 5 

років 

Проходила  закордонне стажування  з 1 грудня 2019 року  по 1 березня 2020 року  у Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва  в м. 
Софія (Болгарія). Навчальний курс «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та глобальні 
тенденції» (180 год).  

 

 
Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років 

ДАТ ВАТ «Сумський Облавтодор» та його філії «В.Писарівський райавтордор», «Охтирський райавтодор», «Краснопільський 
райавтолор» 

  



 
Найважливіші публікації за останні 5 

років 

Boginska L. Environmental and economic aspects of roads by the mining industry / O. Hasii, O. Yurchenko, V. Shushkevych // E3S Web Of 
Conference 6 — 2020. — № 168. — 00022. 
 
Shkromada O. Influence of fine additives and surfactants on the strength and permeability degree of concrete /  A. Paliy, O. Yurchenko, N. 
Khobot, A. Pikhtirova, I. Vysochin, G. Fedorenko, A. Paliy // EUREKA: Physics and Engineering. — 2020. —  
№ 2. — 001178. 
 
Pantsyr Y. Current state and prospects of wind energy development in Ukraine / І. Garasymchuk, V. Duganets, M. Melnyk, O. Yurchenko // E3S 
Web of Conferences. — 2020. — № 154. — 06004. 
 
Dedilova T. On the issue of the relevance risk management enterprises of road economy in the construction and operation maintenance  of 
highways / Tetiana Dedilova , Oksana Yurchenko // Education, Law, Business: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, 
Spain, 2020. - P. 19-23. 
 
Юрченко О. В Розробка інтегрального показника впливу на довкілля дорожнім будівництвом / О. В. Юрченко, Т. В. Деділова, І.І. Токар // 
Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. — 2020. — 2 (25). — С. 175-181. 

  

Сфера наукових інтересів Розробка екологічних паспортів доріг третього екологічного класу; дослідження впливу дорожньо-будівельної галузі на довкілля; 
оптимізація кошторисної вартості робіт при визначенні договірної ціни 

Дисципліни, що викладаються Кошторисна справа у будівництві, технічне та тарифне нормування, основи ціноутворення у будівництві, законодавство в 
архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності 

Список наукових праць 

№ 
п/п 

Назва праці, розділ  
монографії тощо 

Характер роботи  Вихідні дані 

Обсяг ( у 
сторінках)/ 
авторський 

доробок 

Прізвища  
співавторів 

1 2 3 4 5 6 

Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації 

1 

Проблеми управління 
еколого-економічними 
ризиками на підприємствах 
будівельної індустрії 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – 
12(38). – С.116-120..  
  
 (фахове видання)  

5 / 3 

О.В. Доброноженко,  
О.О.Несвєтов 

2 

Особливості формування 
та розрахунку договірних 
цін на будівельну продукцію 
в ринкових умовах 

Стаття  Вісник СНАУ, серія «Будівництво». – 2009. № 9 (13) – С.72-75.  
(фахове видання) 

3 / 1 

О.В.Доброноженко  
В.Б.Ткаченко  

 
 

3 

Нові полімерні матеріали – 
в практику проектування 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Будівництво». – 2009. № 9 (13) – С. 52-
57. 
 
 (фахове видання) 

6 / 3 

О.В. Доброноженко 

4 

Біоенергетичний 
потенціал лісостепової і 
поліської зон Украйни та 
перспективи його 
виконання 

Монографія 

Монографія за заг. ред. д.с.-г.н. проф.. чл.. кор.. УААН В.І.Ладики. – 
Суми: Університетська книга, 2009. – 304c. 

114/4 

В.І.Ладика, М.А Берфман., 
О.В.Радчук, В.Н.Жмайлов, 

Фотіна Т.І., Семірненко Ю.І. 
та ін. 

5 

Шляхи визначення 
невикористаного 
потенціалу по 
енергозбереженню в 
будівельному комплексі 

Тези доповідей  Матеріали НПК викладачів аспірантів та студентів СНАУ (20-29 
квітня) в 3 т. – Суми. – 2010. – С.99. 

1 / 1 

 

6 

Переваги застосування 
електроопалювальних 
панелей з точки зору 
екології житла та економії 
енергоспоживання 

Тези доповідей  Матеріали НПК викладачів аспірантів та студентів СНАУ (08-11 
листопада) в 3 т. – Суми. – 2010. – С.121. 

1 / 1 

 

7 
Застосування 
альтернативних джерел 
енергії та сучасних систем 

Стаття Вісник СНАУ, серія «Будівництво». –2010. – №11(14)  - С. 148-151. 
 (фахове видання) 4 / 2 

О.В. Доброноженко 



утеплення як комплексний 
підхід до зменшення 
економічних витрат на 
опалення будівель і споруд 

8 

Оцінка впливу 
інвестиційних проектів, що 
супроводжують 
впровадження ощадних 
технологій, на розвиток 
будівельної індустрії 

Тези доповідей 

Матеріали НПК викладачів аспірантів та студентів СНАУ (20-29 
квітня) в 3 т. – Суми. – 2010. – С.102. 

1 / 1 

 

9 

Екологічне виховання як 
основний напрямок 
підтримки екологічної 
безпеки та економічної 
ефективності у будівельній 
галузі 

Стаття 

Вісник Сумського НАУ, серія «Будівництво». – 2011. – №10 
(15). – С. 102-104. 

 (фахове видання) 
3 / 1 

О.В. Доброноженко,  
О.О.Несвєтов 

10 

Перспекти  зведення 
екобудинків в Україні як 
пріоритетний напрямок по 
енергозбереженню 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Будівництво». – 2012. – №5(16). – С. 
152-156. 
  
(фахове видання) 

5 / 3 

О.В. Доброноженко 

11 

Науково-методичний підхід 
до врахування екологічних 
факторів поліпшення 
транспортних умов 
автомобільних доріг 

Стаття 
Вісник Сумського НАУ, серія  «Будівництво». – 2013. – №8(17). – С. 
96-98. 
 
(фахове видання) 

3 / 1 

О.В.Доброноженко, В.П 
Кожушко., О.В.Храпаль 

12 

Сучасні дослідження 
еколого-економічної 
безпеки дорожнього 
господарства 

Стаття Вісник Рівненського УВГП,  серія: «Економічні науки». –  2014. 
–  №2 (66).– С.103-113. 
 
(фахове видання) 

7/4 

 

13 

Особливості 
функціонування дорожнього 
господарства при 
забезпеченні екологічної 
безпеки 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Економіка і менеджмент». – 
2015. – №12 (66). – С.78-84. 

(фахове видання) 7/7 

 
 

14 

Дослідження основних 
еколого-економічних 
проблем дорожньої галузі 
України 

Тези доповідей Молодь та інновації: міжнародна науково-практична 
конференція БГСА, 27-29.05.2015 р.: тези доп. – Горки, 
Республіка Білорусь,  2015. –  С. 180-184. 
 
  

3/3 

 

15 

Проблеми невикористаного 
потенціалу по 
енергозбереженню в 
будівельному комплексі 

Тези доповідей Технології XXI століття: міжнародна науково-практична 
конференція СНАУ, 8-10.09.2015 р.: тези доп. – Суми, Глухів, 
2015. – Ч.2. – С. 102. 
 

1 / 1 

 

16 

Роль інвестиційних 
проектів, що 
супроводжують 
впровадження ощадних 
технологій, в розвиток 
будівельної індустрії 

Тези доповідей Технології XXI століття: міжнародна науково-практична 
конференція СНАУ, 8-10.09.2015 р.: тези доп. – Суми, Глухів, 
2015. –  Ч.1. –  С. 91. 
 

1 / 1 

 

17 

Проблеми інвестування 
дорожньої галузі 

Тези доповідей Технології XXI століття: міжнародна науково-практична 
конференція СНАУ, 8-10.09.2015 р.: тези доп. – Суми, Глухів, 
2015. – Ч.2. – С.78. 

 

1 / 1 

 

18 

Аналіз еколого-економічних 
проблем дорожньої галузі 
України 

Тези доповідей Матеріали НПК викладачів аспірантів та студентів 
Сумського НАУ, 20-21.04.2016 р.: тези доп. – Суми, 2016. – Т 3. 
– С. 213. 
 

1 / 1 

 

19 

Аспекти інвестування 
дорожньої галузі 

Тези доповідей Матеріали НПК викладачів аспірантів та студентів 
Сумського НАУ, 20-21.04.2016 р.: тези доп. – Суми, 2016. – Т 3. 
– С.212. 
 

 

1 / 1 

 

20 

Кластери як нова форма 
управління дорожнім 
господарством 

Тези доповідей Технології XXI століття:  міжнародна науково-практична 
конференція СНАУ, 12-17.09.2016 р.: тези доп. – Суми, Одеса, 
– 2016.– Ч.1. –  С. 74. 
 

1 / 1 

 

21 
Еколого-економічна 
ефективність 
застосування 

Тези доповідей Сучасні технології будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг: всеукраїнська науково-практична 
конференція ХНАДУ, 3-4.11.2016 р. : тези доп. – Харків, 2016. – 

1 / 1 
 



геосентетичних 
матеріалів в дорожньому 
будівництві 

С. 66. 
 

22 
Розвиток та екологізація 
дорожньої галузі 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Будівництво». – 2016. – 
№10(19). – С. 137-144. 
 

8/8 
 

23 
Розвиток автомобільних 
доріг: Регіональні аспекти 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Будівництво». – 2016. – 
№10(19). – С. 158-162. 5/5 

 

24 

Шляхи і напрямки 
підтримки екологічної 
безпеки дорожнього 
господарства 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Економіка і менеджмент». – 2016. – 8 
(69). – С. 51-64. 
(фахове видання) 

14/14 

 

25 

Модернізаційні аспекти 
регіонального розвитку: 
паспортизація та 
кластерна стратегія 
дорожнього господарства 

Стаття Вісник Сумського НАУ, серія «Економіка і менеджмент». – 2017. – 4 
(71). – С. 223-228. 
(фахове видання) 5/3 

Л.О. Богінська  

26 

Формування організаційно-
економічного механізму 
забезпечення екологічної 
безпеки у дорожньому 
господарстві 

Стаття Вісник Ужгородського НУ,  серія «Економіка». – 2017. – №1(49). – С. 
171-175. 
 
(фахове видання) 

5/3 

Л.О. Богінська  

27 

Показники і норми 
екологічної безпеки 
автомобільної дороги, як 
найважливішої складової 
дорожнього господарства 

Тези доповідей Сучасні  економічні, соціальні та екологічні детермінанти 
активізації розвитку країни та її регіонів: всеукраїнська 
науково-практична конференція УТЕІ, 28-29.04.2017 р. : тези 
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