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(зазначені лише пункти, за якими наявна активність) 

2) Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Акімова Т.В. Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах 

недосконалого конкурентного середовища. Економічний аналіз: зб. наук. праць / 

Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В.А. Дерій (голов. ред.) 

та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 2. – 268с. – ISSN 

1993-0259. – ISSN 2219-4649. – С.201-208. 

2. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Удосконалення підходу до 

визначення аудиторського ризику та суттєвості на стадії планування аудиту. Торгівля, 

комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Вип. 16. Львів, 2014. – 228с. – С. 185 

– 189.  

3. Сокольська Р.Б., Акімова Т.В., Просенко А.С. Особливості інформаційного 

забезпечення планування діяльності підприємств в умовах недосконалої конкуренції. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 

Вип. 9. – Частина 7.:Херсон, 2014. – 230с. – С. 123 – 128. 

4. Акімова Т.В., Снопкова О.К. Проблеми організації руху та обробки облікової 

інформації на підприємстві // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Економічні науки». – Вип. 16. – Частина 1.:Херсон, 2016. – 160с. – С. 128 – 131. 

5. Король Г.О., Акімова Т.В. Теоретичні засади інформаційного забезпечення 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві // Електронне наукове фахове 

видання "Ефективна економіка" – № 11: Дніпро ДДАЕУ, 2016. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5285. 

6. Король, Г.О. Методичний підхід до застосування інформації управлінського 

обліку для забезпечення аналізу ефективності діяльності суб'єктів господарювання 

[Електронний ресурс]  / Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, Т.В. Акімова // Економіка та 

суспільство. – 2018. – № 4. – Режим доступу до журналу: 

http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14.  

7. Акімова, Т.В. Аналіз наявних підходів до організації руху та обробки облікової 

інформації на підприємстві [Електронний ресурс] / Т.В. Акімова, Л.В. Бережна // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2 (13). – 2018. – № 13. – С. 229-232. – 

Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/13_2018/42.pdf. 

8. Korol, G.O Methodical approach to forming (enhancing) information support of 

internal control of activities of business entities [Електронний ресурс] / G.O. Korol, T.V. 

Akimova, I.M. Izviekova // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. – № 1. – С. 

248-259. – Режим доступу до журналу: http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/15_a_en.p. 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Фінансовий облік ІІ: Навчальний посібник / Король Г.О., Сокольська Р.Б., 

Зелікман В.Д., Труш Ю.Т., Ізвєкова І.М., Куцинська М.В., Акімова Т.В. - Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2014. – 316 с. 

2. Г.О. Король, Ю.Т. Труш, О.М. Губарик, О.В. Чернецька, Т.В. Акімова, Н.П. 



Потрус. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: облік у фермерських 

господарствах. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – 247с. (Гриф ДДАЕУ) 

3. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. 

Частина І. Аналіз фінансової звітності. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 92 с. (Гриф 

НМетАУ) 

4. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. 

Частина ІІ. Аналіз фінансової звітності. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 92 с. 

(Гриф НМетАУ) 

5. Облік у фермерських господарствах: Навч. посібник / Г.О. Король, Ю.Т. Труш, 

Т.В. Акімова. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 139 с. 

6. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. Частина I. Теорія бухгалтерського обліку 

/ Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, В.Д. Зелікман. – Дніпро:  НМетАУ,  2017.  –  

208  с. (гриф НМетАУ) 

7. Король Г.О., Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Облік, перевірка й 

аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: Монографія. – Дніпро: Ліра, 

2018. – 136 с. 

8. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: 

Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська, Акімова Т.В. та ін.; за ред. 

Король Г.О., Зелікмана В.Д. – Дніпро: Ліра, 2019. – 280 с. 

 

10) Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

1. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи 

 

11) Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

1. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: Маховський 

Дмитро Валерійович, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук  «Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств з переробки м'яса 

птиці», спеціалізована вчена рада К 08.804.01 у Дніпропетровському державному 

аграрно-економічному університеті,  2016 р. 

 

12) Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №62566 від 19.11.2015 р. – 

Науковий твір "Звіт з науково-дослідної роботи "Розробка організаційно-економічної 

моделі управління прибутком на підприємстві" ("Розробка організаційно-економічної 

моделі управління прибутком на підприємстві") 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66426 від 5.07.2016 р. – 

Звіт з науково-дослідницької роботи "Розробка оптимізаційної моделі планування 

прибутку на підприємстві та її інформаційного забезпечення". 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78925 від 10.05.2018 р. – 

Навчальний посібник «Фінансовий облік ІІ». 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78928 від 10.05.2018 р. – 

Навчальний посібник «Фінансовий облік І». 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80189 від 11.07.2018 р. – 

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: облік у фермерських господарствах: 



Навч. посібник / Г.О. Король, Ю.Т. Труш, О.М. Губарик, О.В. Чернецька, Т.В. Акімова, Н.П. 

Потрус. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – 247 с. 

 

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий 

аналіз» для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит / Укл.: Р.Б. Сокольська, 

В.Д.Зелікман, Ю.О. Распопова, Т.В. Акімова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 28 с. 

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит / Укл.: 

Г.О. Король, Ю.Т. Труш, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 

2014. – 33 с. 

3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму 6.030508 – фінанси і кредит \ 

Укл.: Р.Б. Сокольська, В.Д.Зелікман, Т.В. Акімова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 

38 с. 

4. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення  

дисципліни «Аудит» для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 

– економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509 – облік і аудит / Укл.: 

Н.Г. Шпанковська, І.М. Ізвєкова, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2015. – 34 с. 

5. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Організація контрольно-ревізійної роботи» для студентів спеціальності 

7(8).03050901 – облік і аудит / Укл.: Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. –  34 с. 

6. Король Г.О., Труш Ю.Т., Акімова Т.В. Облік у фермерських господарствах: 

Розділ ІІ. Форми ведення бухгалтерського обліку та фінансова звітність фермерського 

господарства: Навч. посібник – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 70  с. 

7. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Організація контрольно-ревізійної роботи» для студентів спеціальності 

8.071 – облік і оподаткування / Укл.: Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. –  34 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий 

облік ІІ» для студентів напряму підготовки 071 – облік і оподаткування / Укл.: Г.О. 

Король,  

Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 45 с. 

9. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів 

спеціальності 8.071 – облік і оподаткування / Укл.: Т.В. Акімова, О.І. Канська. – Дніпро: 

НМетАУ, 2017. –  55 с. 

10. Збірник господарських ситуацій, виробничих задач та імітаційних вправ з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування 

(бакалаврський рівень) / Укл.: Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, В.Д. Зелікман, Ю.О. 

Распопова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 46 с. 

11. Збірник господарських ситуацій, виробничих задач та імітаційних вправ з 

дисципліни «Організація контрольно-ревізійної роботи» для студентів спеціальності 071 

– облік і оподаткування (магістерський рівень) / Укл.: Г.О. Король, Т.В. Акімова, Р.Б. 

Сокольська. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 59 с. 

 

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів; 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: 

1. Просенко Алла Сергіївна (ОА01-10): І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" (2014 р.) – 2 місце; 1 етап Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (дипломна робота спеціаліста) (2016 р.) – 2 місце. 

2. Ковальова А. (ОА01-13), І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Облік і оподаткування" (2016 р.) – 1 місце. 

3. Нікасова Ю. (ОА01-13), І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Облік і оподаткування" (2016 р.) – 2 місце. 

4. Любавіна Аліна Петрівна (ОА01-14): І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" (2018 р.) –  3 місце; І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і оподаткування" (2019 р.) – 3 місце. 

5. Бережна Леся Вікторівна (ОА901-11), І етап Всеукраїнського конкурсу 

бакалаврських і магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 

«Облік і оподаткування» (магістерська робота) (2018 р.)  – 1 місце. 

6. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і оподаткування" (І етап) 

7. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (зі спеціальності «Облік і 

оподаткування») (І туру). 

8. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу бакалаврських і 

магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності "Облік і 
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