
Види і результати професійної діяльності  

к.е.н., доцент Левченко О. П. за 2015-2019рр. 

 

Пункт 1. Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до до наукометричної бази Scopus та Web of Science: 

1. Trusova N., Kalchenko S., Tsap V., Ternovsky V., Levchenko О. Restrictions 

of financing the budget deficit of Ukraine / N. Trusova, S. Kalchenko, V. Tsap, V. 

Ternovsky, О. Levchenko// International Journal of Economic Research. 2017. Vol. 

14. №14. P. 353-364. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість п’ять публікацій): 

1. Левченко О.П. Проблеми формування облікової політики в 

сільськогосподарських підприємствах, 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. 

2. Левченко О.П. Теоретичні основи організації обліку необоротних активів 

на сільськогосподарському підприємстві, Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки), м. 

Мелітополь, № 1(30), 2016 р. С.110-115. 

3. Левченко О.П. Особливості формування амортизаційної політики 

підприємства, Збірник наукових праць Таврійського державного 

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

Мелітополь: 2017. №3(32). С.274-279. 

4. Левченко О.П. Особливості обліку розрахунків по оплаті праці з 

персоналом підприємства, Збірник наукових праць Таврійського державного 

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

Мелітополь: 2018. №3(32). С.274-279. 

5. Левченко О.П. Галузеві особливості облікової політики в організації 

обліку сільськогосподарських підприємств України Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки)/За ред. Л.В.Синяєвої. Мелітополь: 2019. №1(39). С.224-229. 

Пункт 3. Наявність виданих одного навчального посібника та двох 

монографій; 

1. Облікова політика сільськогосподарського підприємства: Навчальний 

посібник / Загальна редакція О.П. Левченко, О.В. Вороновська, Д.М. Трачова 

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. 208 с. 

2. Левченко О.П. Пріоритетні напрямки поліпшення обліку оборотних 

активів. колективна монографія «Формування компетентмісної компоненти 

фахівців з обліку і аудиту», за ред. Синяєвої Л.В., Вороновської О.В. /-

Мелітополь: 2016, С. 135-140, С. 173-178. 



3. Левченко О.П. Актуальні питання організації обліку основних засобів в 

сільськогосподарських підприємствах. Сучасний стан та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в 

Україні [Текст]: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. 

–Бердянськ : 2016. – 232 с. п.27. С. 146-151. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: «Організація обліку в галузях виробництва» 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики (загальна кількість сім публікацій): 

1. Левченко О.П. Організація обліку необоротних активів в комп’ютерному 

середовищі. Международная конференция «Научные достижения, наработки, 

предложения за 2015 год», Весник. Наука и практика, г. Варшава, Польша, 

30.12.2015-03.01.2016, с. 216-220. 

2. Левченко О.П. Організація обліку суб’єктів малого підприємництва. VI 

міжнародної науково-практичної конференція молодих учених, аспірантів, 

здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, 

аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки», Міжнародний збірник 

наукових праць «Облік. Економіка. Менеджмент: наукові нотатки», Випуск 1 

(5)Ч.І, м. Луцьк, 2015 р., с. 102-106. 

3. Левченко О.П. Облікова політика в системі управління підприємством. 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки" м. 

Дніпропетровськ, 12-13.04.2016р., Ч.5, С. 5, с. 412-419, (0,5 у.д.а.). 

4. Левченко О.П. Необхідність формування облікової політики на 

підприємстві. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки» м. Дніпропетровськ, 12-13.04.2016р., Ч.5, С. 5, с. 506-512, (0,75 

у.д.а.). 

5. Левченко О.П. Необхідність раціональної організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 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. 

6. 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. 

7. Sokil O., Zhuk V., Holub N., Levchenko L. Accounting and Analytical 

Methods for Identifying Risks of Agricultural Enterprises’ Sustainable Development. 

Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 

Springer; 1st ed. 2019 edition (July 2, 2019). P. 561-569.  

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п`яти 



років: 

Працювала: 1979-1982 рр. бухгалтер колгоспу «Заветы Ильича» 

Приазовського району Запорізької області; 1982-1985 рр. зас. головного 

бухгалтера колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району; 1986-1995 рр. 

гол. бухгалтер колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району; 1996-2000 рр. 

гол. бухгалтер Олександрівської сільської ради Приазовського району 

Запорізької області. 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років  

ДОГОВІР про науково-технічне співробітництво з ТОВ «Трейд» с. 

Номомиколаївка, Мелітопольський район, з 2016 р. 


