
Види і результати професійної діяльності 

к.е.н., доцент Левченко О.П. за 2014-2018рр. 

 
Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до науково метричних баз  

1. Левченко О.П. Проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх вирішення / Левченко О.П. // 

Матеріали досліджень кафедри обліку і оподаткування ТДАТУ, Науковий журнал «Молодий вчений», м. 

Мелітополь, №1.1 (41.1), 2017, с. 64-68. (IndexCopernicus) 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 5 публікацій): 

1. Левченко О.П. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів/ Левченко 

О.П.//Збірник наукових праць таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки), м. Мелітополь, №4(28), 2014 р. С. 266 – 271, (0,56 у.д.а.); 

2. Левченко О.П. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських 

підприємствах / Левченко О.П. // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

за результатами досліджень 2014 року «Проблеми та перспективи сталого розвитку 

АПК», (економічні науки), м. Мелітополь, №3(28), 2015 р. С. 66 – 70, (0,55 у.д.а.); 

3. Левченко О.П. Теоретичні основи організації обліку необоротних активів на 

сільськогосподарському підприємстві/ Левченко О.П.// Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), м. 

Мелітополь, № 1(30), 2016 р. С.110-115, (0,75 у.д.а.); 

4. Левченко О.П. Особливості формування амортизаційної політики підприємства/ 

Левченко О.П.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки)/За ред. Л.В.Синяєвої.-Мелітополь: 2017.-№3(32).-С.274-

279 (0,69 у.д.а.) 

5. Левченко О.П. Особливості обліку розрахунків по оплаті праці з персоналом 

підприємства/ Левченко О.П.// Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки)/За ред. Л.В.Синяєвої.-Мелітополь: 

2018.-№3(32).-С.274-279 (0,75 у.д.а.) 

 

Пункт 3. Наявність виданого посібника  

1. Левченко О.П. Облікова політика сільськогосподарського підприємства, Посібник 

(схвалено і рекомендовано до видання методичною комісією факультету економіки та 

бізнесу, протокол № 3 від 18 листопада 2016 р.  

2. «Облікова політика сільськогосподарських підприємств»,  LAP LAMBERT Academic 

Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of Omni Scriptum 

Publishing Group, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius (ISBN: 978-620-2-19782-

3) Cover image: www. ingimage.com 

 

Пункт 8. Виконання функцій виконавця наукової теми: 

Науково-технічна підпрограма № 2 на 2016-2020 роки «Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання» (державний  реєстраційний  номер 0111U002537) - виконання 

функцій виконавця підпрограми підпрограма «Обліково-аналітичне забезпечення сталого 

розвитку сільськогосподарських підприємств» 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 3 

найменувань): 

 



1.Облік в галузях. Методичні  рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми 

навчання. – Мелітополь: Таврійський державний Агротехнологічний університет, 2018 – 

80 с. 

2.Облік за видами економічної діяльності. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі повної 

загальної середньої освіти), (на основі молодшого спеціаліста) денної/заочної форми 

навчання.  – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017р. – 226с. 

3.Облік за видами економічної діяльності. Методичні  рекомендації для практичних робіт 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (на основі повної загальної середньої освіти), (на основі молодшого 

спеціаліста) денної/заочної форми навчання. – Таврійський державний агротехнологічний 

університет,  2017р. – 65с. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Організація обліку в 

галузях економіки» 

 

 

Пункт 15 Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики (загальна кількість 6 публікацій): 
1. Левченко О.П. Вплив П(С)БО 30 «Біологічні активи» на формування облікової 

політики сільськогосподарських підприємств / Левченко О.П. // Международной научной 

дистанционной конференции «ШАГ В НАУКУ – 2016», частное учреждение образования 

«БИП - институт правоведения», Гродненский филиал, Республика Беларусь, г. Гродно, 8 

апреля 2016 г. 

2. Левченко О.П. Витрати в обліковій політиці підприємства / Левченко О.П.// Матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз в управлінні господарською діяльністю та оподаткуванням 

підприємств», м. Київ, 12 травня 2016 р. 

3. Левченко О.П. Основи удосконалення організації бухгалтерського обліку / Левченко 

О.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти» 30-31 березня 2017р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с., 

с. 157-161. 

4. Левченко О.П. Необхідність раціональної організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві / Левченко О.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської 

діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» 30-31 березня 2017р. – Дніпро: 

НМетАУ, 2017. – 632 с., с. 364-368. 

5. Левченко О.П. Необхідність раціональної організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві / Левченко О.П. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські 

аспекти» 30-31 березня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с., с. 579-583.  

6. Левченко О.П. Посадова інструкція бухгалтера: необхідність внутрішнього регламенту 

в організації роботи облікових працівників / Левченко О.П.// Матеріали ХІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, 

фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки», м. Київ, 07 грудня 2018 р. 

 

Пункт 17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 



Працювала: бухгалтер колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району Запорізької 

області; зас. головного бухгалтера колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району; гол. бухгалтер 

колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району; гол. бухгалтер Олександрівської сільської ради 

Приазовського району Запорізької області. 


