
 

Прізвище Левченко 

Ім’я Ольга 

По – батькові Павлівна 

Дата народження 05.11.1977 

Кафедра менеджменту 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю 

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

2015-2020 рр. – перебування у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною до 6 р. 

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. Левченко, О. П. Реалізація стратегії розвитку АТП на базі 

збалансованої системи показників / Левченко О. П., 

Прокопавічюс Г. А. // Економіка транспортного комплексу  - 

Х. : ХНАДУ, 2014. - Вип. 23. - С. 103-111: 

http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/910  

2. Cутність поняття «корпоративна соціальна відповідальність 

(КСВ) / О.П.Левченко // Економіка транспортного комплексу. 

Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2014. – Вип.24  – 

С. 39-54. 

3. Модель стратегического управления предприятием / 

В.Г.Шинкаренко, О.П.Левченко // Економіка транспортного 

комплексу. Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 

2015. – Вип.25. – 168 с. – С. 112-125. 

4. Етапи формування стретгії корпоративної 

соціальноївідповідальності (КСВ) підприємства / 

О.П.Левченко, І.В.Міщенко // Економіка транспортного 

комплексу. Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 

2015. – Вип.25. – 168 с. – С. 36-49. 

5. Побудова моделі корпоративної соціальної 

відповідальності підприємства / Я.В. Догадайло, О.П. 

Левченко // Економіка транспортного комплексу. Збірник 

наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2018. – Вип. 31. – 164 с. 

-  С. 80-90. 

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); 

монографія – 1 

1) Оценка конкурентных преимуществ (КП) предприятия: 

монография / Догадайло Я., Левченко О., Ачкасова Л. – 

Mauritius: LAP ACADEMC Academic Publishing RU, 2018. – 

141 c. 

 

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 – 6.  

1) Програма, завдання і методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Корпоративне управління» 

для студентів напрямку підготовки 030601 «Менеджмент». – 

Харків: ХНАДУ, 2015. – 23 с. 

2) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Планування діяльності підприємств» для студентів напряму 

підготовки 030601 «Менеджмент». – Харків: ХНАДУ, 2015. – 

28 с. 

3) Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять 

з дисципліни «Управління економічним ризиком» для 

студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент».  – 

Харків, 2015. – 24с.  

http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/910


4) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  

«Корпоративне управління» для студентів напряму 030601 

«Менеджмент». – Харків, 2017. – 24 с.  

5) Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни 

«Управління економічним ризиком» для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент». – Харків, 2018. – 12 с. 

6) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Планування діяльності підприємств» для студентів напряму 

підготовки 030601 «Менеджмент». – Харків, 2021. – 24 с. 

(підготовлено до видання) 

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. Актуальність  застосування принципів перевернутого навчання  

для викладання дисципліни «управлінське консультування» / 

ЛевченкоО.П. // Науково-методологічні основи вдосконалення 

системи підготовки фахівців і перспективи модернізації 

вищої освіти : матеріали наук. Інтернет-конф. З пробщем 

вищої освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / ХНАДУ. 

Харків, 2021. 290 с.:  Url: 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2347. С. 166-169. 

2. Неперервна освіта як фактор підвищення професійної 

підготовки фахівців / Левченко О.П. // 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. 261 с.: 

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

С.115-119. 

3. Керована самостійна робота студентів при вивченні 

дисципліни управлінське консультування /Левченко О.П., 

Догадайло Я.В. // 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. 261 с.: URL : 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342. С.119-122. 

4. Дистанційне навчання з використанням LMS Moodle: 

переваги та недоліки / Догадайло Я.В., Левченко О.П. // 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. 261 с.: URL : 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342. С.24-29. 

5. Розробка стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності (ксв) підприємства / Маляревська Н.В., 

Левченко О.П. // Матеріали III Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, 

тенденції та перспективи». За заг.редакцією д-р.екон.наук, 

проф. Аванесової Н.Е. Харків: ХНУБА, 2021. 209 с.: URL: 

https://kstuca.kharkov.ua/nauka/konferencii-ta-seminari. С.70-72 

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 

- 
 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2347
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2342
https://kstuca.kharkov.ua/nauka/konferencii-ta-seminari


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). 

- 

- 


