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Прізвище, ім’я, по батькові:  Король Григорета Олександівна    

Посада:     професор       

Кафедра:     обліку і аудиту      

Показники активності за останні 5 років 

(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. Король Г.О. Порівняння обліку основних засобів за національними та 

міжнародними стандартами /Г.О.Король, А.О.Безгодкова, А.М.Галайда (студ.)// 

Науковий вісник Херсоноського державного університету.-Серія:Економічні науки, вип.9-

1.-Ч.4, 2014.-240с.- С.186-189 (0,35/0,12)  

2.Король Г.О. Економічні методи при мотивації робітників сталеплавильного цеху 

/ Г.О. Король, Ю.О.Распопова.-  Глобальні та національні проблеми економіки, №8 

(електронне наук. фахове видання.- http: //global-national.in.ua/).- С.443-446 (0,46/0,23) 

3.Король Г.О. Теоретичні засади інформаційного забезпечення 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві/ Г.О.Король, Т.В.Акімова.- 

Ефективна економіка, 2016.- №11.- [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://www.economy.nauka.com.ua/?n=11&y=2016 (1,10/0,55) 

4.Король Г.О. Сутність поняття „облікова політика” та методичні підходи до її 

формування в умовах підприємства/ Г.О.Король, І.М.Ізвєкова, О.О. Ясногор.- Економіка 

та суспільство,2017.- №8. – С.780-784[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://economyandsociety.in.ua (0,31/0,15) 

5.Король Г.О. Категорії управлінського обліку як інформаційної бази аналізу 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання / Г.О. Король, І.М. Ізвєкова//  

Проблеми економіки та політичної економії.- 2017.-№1. – С. 157-167.- Режим доступу: 

http:// politeco/nmetau.edu.ua/journals/1/9_a_ua.p (0,625/0,312) 

6.Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням 

сітьової моделі / Г.О.Король, О.Л.Єрьоміна, А.О.Безгодкова, В.О.Бракаренко// Проблеми 

економіки та політичної економії.- 2017.-№ 2. – С.185-198.- Режим доступу: http:// 

politeco/nmetau.edu.ua/journals/2/11_a_ua.p (0,875/0,218) 

7.Методичний підхід до застосування інформації управлінського обліку для 

забезпечення аналізу ефективності діяльності суб’єктів господарювання / Г.О.Король, 

І.М.Ізвєкова, Т.В.Акімова // Економіка та суспільство.- 2018.- №14.- Режим доступу: 

http://economyandsociety/in/ua (0,69/0,23) 

8.Methodical approach to forming (enhancing)information support of internal control of 

activities of business entities /Г.О.Король, Т.В.Акімова, І.М.Ізвєкова // Проблеми економіки 

та політичної економії.- 2018.-№ 1. – С.248-259.- Режим доступу: 

http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/15_a_en.p. (0,69/0,23) 

9.Аналіз структури заробітної плати робітників сталеплавильного виробництва 

/Г.О.Король, Ю.О.Распопова, А.О.Безгодкова // Економіка та суспільство.- 2018.- №17.- 

Режим доступу: http://economyandsociety/in/ua. (0,69/0,23) 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Король Г.О. Фінансовий облік ІІ: Навчальний посібник (з грифом НМетАУ, 

прот.№6 від 29.09.2014) / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, В.Д.Зелікман та ін. - 

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014.- 316с.(18,58/2,22) 

2. Король Г.О. Організація обліку:Частина І.Основи організації обліку: Навчальний 



посібник (з грифом НМетАУ, прот.№7 від 02.07.2015) /Г.О.Король, Ю.Т.Труш, 

Н.П.Потрус .- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015.-69с. (4,06/1,35) 

3. Король Г.О. Облікова політика підприємства: Частина 1. Теоретико-

організаційні аспекти облікової політики: Навчальний посібник (з грифом НМетАУ 

прот.№10 від 26.10.2015) / Г.О.Король, І.М.Ізвєкова, Ю.Т Труш. - Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2015.-83с. (4,88/1,62) 

4.Король Г.О. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: облік у 

фермерських господарствах: Навчальний посібник (з грифом ДДАЕУ, прот.№8 від 

25.06.2015) / Г.О.Король, Ю.Т.Труш, О.М Губарик та ін. - Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 

2015.- 247с. (14,4/2,60) 

5.Король Г.О. Облікова політика підприємства: Частина ІІ. Облікова політика 

підприємства щодо окремих об’єктів обліку: Навч.посібник/ Г.О.Король, І.М. Ізвєкова, 

Ю.Т.Труш.- Дніпро: НМетАУ, 2016.-99с. (гриф НМетАУ, прот.№10 від 31.10.2016) 

(5,82/1,45) 

6.Облік у фермерських господарствах. Розділ ІІ. Форми ведення бухгалтерського 

обліку та фінансова звітність фермерського господарства: Навч.посібник / Г.О.Король, 

Ю.Т.Труш, Т.В.Акімова. - Дніпро: НМетАУ, 2016.-70с.(4,12/1,37 

7.Комп’ютерний аудит: Навч.посібник. Частина 1. Методологія та інформаційне 

забезпечення комп’ютерного аудиту / Г.О.Король, В.Д.Зелікман, Р.Б.Сокольська, 

К.О.Сивокобилка, А.В.Зінченко, К.Л.Плоховець.-Дніпро: НМетАУ, 2017. – 41 с. (2,41/0,35) 

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

Т.А. Акімова. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 139 с.(8,18/4,0)  

9. 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. (12,24/3,06) 

10.Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності: Навч.посібник. 

Частина 1. Облік інвестиційної діяльності підприємства / Г.О.Король, В.Д.Зелікман, 

І.М.Ізвєкова.- Дніпро:НМетАУ, 2018.-84с. (4,94/1,64) 

11.Король Г.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного 

виробництва на підприємствах машинобудування: облік, аналіз, ефективність: 

Монографія / Г.О.Король, Н.Г.Шпанковська, І.М.Ізвєкова та ін. – Дніпропетровськ: 

Середняк Т.К., 2014. – 272с. (15,81/2,63). 

12.Король Г.О. Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та 

податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів 

діяльності: Монографія/ Г.О.Король, Н.П.Потрус, І.М.Ізвєкова, Ю.О. Распопова, 

А.О.Безгодкова.- Дніпро: Середняк Т.К., 2016.-84 с.(4,88/0,97) 

13.Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: 

Монографія / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, В.Д.Зелікман, Т.В.Акімова.-Дніпро:Ліра, 2018.-

136с. (8,00/2,00) 

14.Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб'єктів господарювання: 

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

Зелікмана В.Д.- Дніпро: Ліра, 2019.- 280с. 

 

8) Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання: 

1.Наукове керівництво НДР "Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського 

та податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів 

діяльності" (№ держреєстрації 0113U003843), 2013-2015р.р. 

2. Співкерівник НДР "Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності 

суб'єктів господарювання" (№держреєстрації – 0116U001147), 2015-2018 р.р.        

3.Співкерівник НДР "Методичні   підходи   до   удосконалення  обліку активів 



суб'єктів господарювання" (№ держ. реєстрації – 0119U000330), 2019-2021р.р. 

4.Член редакційного колегії наукового електронного фахового виданя "Проблеми 

економіки та політичної економії" 

 

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.Завідувач кафедри обліку і аудиту НМетАУ  2000-2014р.р. 

 

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

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір образотворчого 

мистецтва „Емблема кафедри „Облік і аудит” Національної металургійної академії 

України” (Емблема кафедри ОА”) / Зелікман В.Д., Король Г.О., Сокольська Р.Б., 

Безгодкова А.О. - Державна служба інтелектуальної власності України, свідоцтво про 

реєстрацію авторських прав на твір №60359 від 01.07.2015. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник “Аналіз 

господарської діяльності: Теорія, методика, розбір конкретних ситуацій” / Шпанковська 

Н.Г., Король Г.О.,Ковальчук К.Ф., Костанецький В.В., Распопова Ю.О., Труш Ю.Т.- 

Державна служба інтелектуальної власності України, свідоцтво про реєстрацію 

авторських прав на твір №58645 від 16.02.2015. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науково-дослідну роботу 

"Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, аналізу й 

аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності. Др.облік. №0216U003729, 

Інвентарний № НТП0716U003781, Б429010013, Д.Р.0113U003843, 09.2013-06.2015, 

керівник Король Г.О. від 23.01.18. 

4.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76133 від 23.01.2018: 

Монографія „Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового 

обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності” авторів 

Король Г.О., Потрус Н.А., Ізвєкова І.М., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О. Авторські 

права належать НМетАУ. 

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78763 від 03.05.2018: 

Навчальний посібник „Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір 

господарських ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства” авторів 

Шпанковська Н.Г., Король Г.О., Ковальчук К.Ф., Костанецький В. В., Распопова Ю.О., 

Труш Ю.Т. 

6.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78928 від 10.05.2018: 

Навчальний посібник „Фінансовий облік І ” авторів Король Г.О., Сокольська Р.Б., Акімова 

Т.В., Зелікман В.Д., Куцинська М.В. Авторські права належать НМетАУ. 

7.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78925 від 10.05.2018: 

Навчальний посібник „Фінансовий облік ІІ ” авторів Король Г.О., Сокольська Р.Б., 

Зелікман В.Д., Труш Ю.Т., Ізвєкова І.М., Куцинська М.В., Акімова Т.В. Авторські права 

належать НМетАУ. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81174 від 29.08.2018: 

Економічна діагностика: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, І.М. Ізвєкова 

та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 123 с. 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81173 від 29.08.2018: 

Стратегічний аналіз: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук, 

Н.О. Котенко. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – 224 с. 



10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80189 від 11.07.2018: 

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.Король Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

“Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності 

8(7).03050901 – облік і аудит / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, В.Д.Зелікман та ін. - 

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014. - 32с. (1,86/0,47) 

2.Король Г.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до 

вивчення дисципліни „Фінансовий облік І”для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит 

/ Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, Ю.Т.Труш та ін. -Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014.- 33с. 

(1,94/0,48) 

3.Король Г.О. Робоча програма переддипломної практики студентів напряму 

підготовки 6.030509 – облік і аудит та спеціальності 7(8).03050901 – облік і аудит / Г.О. 

Король, О.С.Білова. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014. - 16с. (0,94/0,47) 

4. Король Г.О. Робоча програма економічної практики студентів напряму 

підготовки 6.030509 – облік і аудит та спеціальності 7(8).03050901 – облік і аудит / 

Г.О.Король, Н.П.Потрус.- Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014. - 20с. (1,17/0,58) 

5.Король Г.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до 

вивчення дисципліни „Облік у галузях економіки” для студентів напряму 6.030509-облік і 

аудит / Г.О.Король, Ю.О.Распопова, О.С.Білова .- Дніпропетровськ, НМетАУ, 2015.- 20с. 

(1,17/0,39) 

6.Король Г.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до 

вивчення дисципліни „Організація обліку” для студентів напряму 6.030509-облік і аудит 

/Г.О.Король, Ю.О.Распопова, Н.П.Потрус. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015.-26с. 

(1,52/0,50) 

7.Король Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

“Бухгалтерський облік” для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит/ Г.О.Король, 

Ю.Т.Труш, А.О.Безгодкова, О.Л.Єрьоміна.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015.-56с. 

(3,29/0,82) 

8.Король Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

“Комп’ютерний аудит” для студентів спеціальності 071– облік і оподаткування 

/Г.О.Король, В.Д. Зелікман, Р.Б.Сокольська.-Дніпро: НМетАУ, 2016.-31с. (1,82/0,60) 

9.Король Г.О. Методичні вказівки до виконання імітаційних вправ з дисципліни 

„Стратегічний аналіз” для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування 

(магістерський рівень вищої освіти)/ Н.Г. Шпанковська, Ю.Т. Труш, Г.О.Король, 

О.М.Канська, Н.О.Кочко.- Дніпро:НМетАУ, 2016.- 25с.(1,47/0,28) 

10.Король Г.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до 

вивченя дисципліни „Облік на підприємствах малого бізнесу” для студентів спеціальності 

071- облік і оподаткування (магістерський рівень)/ Г.О.Король, Н.П.Потрус, 

Ю.О.Распопова.-Дніпро: НМетАУ, 2017.-22с.(1,29/0,43) 

11.Король Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Фінансовий облік ІІ» для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування 

(бакалаврський рівень) / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, Т.В.Акімова.- Дніпро: НМетАУ, 

2017. – 45 с. (2,64/0,68) 

12.Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивченя 

дисципліни „Організація бухгалтерського обліку”  для студентів спеціальності 071- облік 

і оподаткування (магістерський рівень) / Г.О.Король, Ю.О.Распопова, Н.П.Потрус.- 



Дніпро: НМетАУ, 2017.- 27с. (1,58/0,52) 

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

дисципліни „Облік і звітність в оподаткуванні” для студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування (бакалаврский рівень) /Г.О.Король, Ю.О.Распопова.- Дніпро: НМетАУ, 

2017.- 34с. (2,00/1,00) 

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

дсципліни „Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності 

071 – облік і оподаткування (бакалаврський рівень) /Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, 

В.Д.Зелікман, Н.Г.Шпанковська. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 39с. (2,29/0,57)  

15.Наскрізна програма практики студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування / Г.О.Король, А.О.Безгодкова. -  Дніпро: НМетАУ, 2018.- 11с. (0,65/0,32) 

16. Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування / Г.О.Король, А.О.Безгодкова. -  Дніпро: НМетАУ, 2018.- 25с. (1,47/0,73) 

17.Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 071 – облік 

і оподаткування при підготовці бакалаврів / Г.О.Король, А.О.Безгодкова. -  Дніпро: 

НМетАУ, 2018.- 14с. (0,82/0,41) 

18.Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 071 – облік 

і оподаткування при підготовці магістрів  / Г.О.Король, А.О.Безгодкова. -  Дніпро: 

НМетАУ, 2018.- 14с. (0,82/0,41) 

 

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. Галайда А.,  гр. ОА01-10, І місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності "Облік  аудит", 2014 р. 

2. Галайда А.,  гр. ОА01-10, 2 місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік  аудит" 2015 р. 

3. Сивокобилка К.О., гр.ОА01-12с, 2 місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік  аудит" 2017 р. 

4. Реут Д.В., гр.ОА01-12с, 3 місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності "Облік  аудит" 2017 р. 

5.Бракаренко В.О., гр.ОА-13, 1 місце зайняла наукова робота у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів закладів вищої освіти з галузей знань 

і спеціальностей (зі спеціальності «Облік і оподаткування» 2017р. 

6. Кечка С.С. гр. ОА01-14, 1 місце зайняла бакалаврська робота у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу бакалаврських і магістерських робіт студентів закладів вищої 

освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування», 2018 р. 

7. Куліш П.С.,  гр. ОА01-15, І місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності "Облік  аудит", 2019 р. 

8. Бельмас Д. О.,  гр. ОА01-15, І місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік  аудит", 2019 р. 



9. Єрьоміна А.О.,  гр. ОА01-15, 2 місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік  аудит" 2019 р. 

10.  Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу бакалаврських і 

магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (І етап), 2018 р. 

11. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», «Облік і оподаткування» (І етап), 2014-2019 

р.р. 

12. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (зі спеціальності «Облік і аудит») (І 

туру), 2017- 2018 р.р. 

13. Керівництво студентським науковим гуртком 2014-2019 р.р. 

 

15) Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій  

1.Удосконалення обліку праці і заробітної плати робітників охоронної фірми / 

Г.О.Король, Л.Ю.Мороз // Materialy X mezina-rodni vedeko-prakticka conference ”Moderni 

vymoze-nosti vedy-2014”.-Dil.5.-Ekonomicke vedy.:Praga.-Publishing Hous “Education and 

Science” s.r.o -96 stran, С.32-34 (0,125/0,06) 

2. Использование выборочного метода при проведении ревизии / Г.А.Король, 

Ю.К.Морозевич // Materialy X mezinarodni vedeko-prakticka conference ”Dny vedy-2014”.-

Dil.5.-Ekonomicke vedy.:Praha.-Publishing Hous “Education and Science” s.r.o -112 stran, 

С.102-104 (0,125/0,06) 

3.Современная форма и учет деятельности мелкооптового торгового 

предприятия / Г.А.Король, А.А.Безгодкова, Ю.С.Кирпа //Сучасні економічні проблеми 

розвитку промислового сектору в Україні: Зб.матеріалів Всеукр.наук.-практ.конф., 

Дніпропетровськ, 29-30 квітня 2014р./Нац.метал. академія України.- Дніпропетровськ.: 

”Акцент ПП”,2014.- 194с., С.178-180 (0,125/0,04) 

4.Выбор формы деятельности торгового предприятия / Г.А.Король, 

А.А.Безгодкова // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної 

нестабільності: Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. –Миколаїв: Видавничий дім 

„Гельветика”, 2014.-208с., С.57-60. (0,175/0,09) 

5.Економічна інформатика в підготовці фахівців з обліку і аудиту / Г.О.Король, 

Т.В.Михайленко, О.Л.Дулеба // Економічна кібернетика:від теорії до 

практики:зб.наук.праць.-Дніпропетровськ, Герда, 2015.-346с., С.27-30 (0,22/0,07) 

6.Облікова політика у зарубіжній практиці /Г.О.Король, А.О.Безгодкова, 

Т.В.Кравченко // Економічна кібернетика:від теорії до практики: зб.наук.праць.-

Дніпропетровськ, Герда, 2015.-346с., С.31-35 (0,30/0,10) 

7.Систематизація управлінських процедур формування облікової політики / 

Г.О.Король, І.М.Ізвєкова, Н.П.Потрус // Фінансові механізми сталого розвитку економіки: 

теоретичний та практичний аспекти: Матер.Всеукр.заочної кон-ференції.-

Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015.- 246с.-С.123-125 (0,18/0,06) 

8.Удосконалення організації внутрішнього контролю в умовах рекламного 

агентства / Г.О.Король, О.С.Мартиненко //Materials of the XI International scientific and 

practical conference “Science and civilization - 2015”.- Sheffield: Science and education LTD.- 

112c., C. 69-71 (0,125/0,06) 

9.Організація процесу складання річної звітності підприємства / Г.О.Король, 

Ю.Т.Труш, О.В.Безгодкова // В кн.:Materials of the XI International scientific and practical 

conference “Science and civilization - 2015”.- Sheffield: Science and education LTD.- 112c., C. 

76-78 (0,125//0,04) 

10.Імітаційні ігри при підготовці фахівців з обліку / Г.О.Король, Ю.Т.Труш, 

А.К.Терещенко //Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної 



освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конф. –

Дніпропетровськ, Роял Принт, 2015.-292с.-С.51-53 (0,18/0,06) 

11.Аналітична підтримка визначення орендної плати орендодавцем на прикладі 

торговельних комплексів /Г.О.Король, Ю.Т.Труш, К.І.Кашаровська // Перспективи 

розвитку обліку, контрою та аналізу у контексті євроінтеграції:Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2.- Одеса: ОНЕУ, 2015.- 127с.- С.113-

115 (0,26/0,09) 

12.Організація складання звітності фермерським господарством / Г.О.Король, 

Ю.Т.Труш, О.Л.Дулеба //Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору 

економіки:проблеми, пріоритети, перспективи: Матеріали науково-практичної 

інтернет-конференції.- Дніпропетровськ: Типографія „Стандарт”, 2015.-156с.- С.45-46 

(0,09/0,03) 

13.Особливості правового статусу та обліку в умовах об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку /Г.О.Король, І.С. Кучеренко //Сучасні проблеми обліку, 

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

практичні та освітянські аспекти: Збір-ник наукових праць за матеріалами Всеукра-

їнської наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017р.).- Дніпро: НМетАУ, 2017.- 632с.-С.70-73 

(0,25/0,12) 

14.Аналіз існуючих підходів щодо сутності поняття "заробітна плата" 

/Г.О.Король, К.О. Сивокобилка // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції(30-31березня 2017р.).-Дніпро:НМетАУ, 2017.- 632с.-С.525-534 

(1,10/0,55) 

15.Використання імітаційних ігор при підготовці студентів спеціальності „Облік 

і оподаткування” / Г.О.Король, Н.Г.Шпанковська, О.А.Ашкелянець //Сучасні проблеми 

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

практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції(30-31березня 2017р.).-Дніпро:НМетАУ, 

2017.- 632с.-С.620-622. (0,20/0,07) 

16.Методичний підхід до використання динамічного методу нарахування 

амортизації основних засобів / Г.О.Король, М. Д.Симонова //Сучасні проблеми обліку, 

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

практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції(30-31березня 2017р.).-Дніпро:НМетАУ, 

2017.- 632с.-С.147-150. (0,25/0,12) 

17.Використання нестандартних методів оцінки запасів в Україні /Г.О.Король, 

В.О. Швецова //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції(30-

31березня 2017р.).-Дніпро:НМетАУ, 2017.- 632с.-С.192-196. (0,25/0,12) 

18.Методологічні засади підвищення ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання /Г.О.Король, А.О.Безгодкова, В.В.Крамаренко // Сучасні проблеми обліку, 

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

практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р.).- Дніпро: НМетАУ, 

2017.- 632с.-С.468-473. (0,30/0,10) 

19.Напрями удосконалення обліку виробничих запасів /Г.О.Король, Д.В.Лепеха 

//Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (13-14 квітня 2017р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2017.- 

644с. – С. 463-468. (0,30/0,15) 

20.Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю / Г.О.Король, 



Т.В.Акімова, В.В.Савенкова // Матеріали XLIV Міжнародної наук.-практ. конференції 

„Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії" (29-30 листопада 2017р.// Зб.наук. праць.- Переяслав-Хмельницький.- 

2017р.- 252с. – С.44-46 (0,30/0,15) 

21.Складання річного звіту комунального закладу з використанням сітьової моделі 

/ Г.О.Король, А.О.Безгодкова, В.О.Бракаренко // Напрями розвитку ринкової економіки на 

засадах конкурентоспро-можності, інноваційності та сталості: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 11 листо-пада 2017р.).- 

Запоріжжя: Запоріжська державна інженерна академія, 2017.- 200с.- С.183-185. 

(0,30/0,15) 

22.Аналіз дефініції „витрати”  /Г.О.Король, С.С.Кечка //Сучасні проблеми обліку, 

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

практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. (29-30 березня 2018р.).- Дніпро: НМетАУ, 2018.- 747с.-

С.123-127. (0,25/0,12) 

23. Етапи удосконалення обліку інноваційних процесів /Г.О.Король, О.Л.Єрьоміна, 

В.О.Музика //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. (29-30 березня 2018р.).- 

Дніпро: НМетАУ, 2018.- 747с.-С.135-139. (0,25/0,08) 

24.Розробка методичного підходу до застосування інформації аналізу для 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання /Г.О.Король, 

А.О.Безгодкова, Ю.В.Жикіна // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування 

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

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. (29-30 березня 

2018р.).- Дніпро: НМетАУ, 2018.- 747с.-С.283-289. (0,50/0,20) 

25.Організація внутрішнього контролю необоротних активів бюджетної 

установи /Г.О.Король, А.В.Григоренко //Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наук. статей за матеріалами ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018р.) Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 197-200.- Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ 

sbornik_18_2.pdf. (0,25/0,12) 

26.Визначення оцінки вибуття виробничих запасів на металургійному підприємстві 

/ Г.О.Король, А.О.Безгодкова, М.Г.Делеган //Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наук. статей за матеріалами ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018р.) Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 248-253.- Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ 

sbornik_18_2.pdf. (0,30/0,10) 

27.Напрями удосконалення обліку розрахунків в умовах ОСББ / Г.О.Король, 

В.А.Сотникова, І.С.Кучеренко // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки: Збірник наук. статей за матеріалами ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018р.) Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 306-310.- Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ 

sbornik_18_2.pdf. (0,25/0,08) 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

1. Наукове консультування ОСББ "Гагарина, 7" з питань обліку, аналізу і 

оподаткування, 2016 – 2018 р.р. 

2. Наукове консультування ТОВ "ІГ-У-АН" з питань обліку, аналізу і 

оподаткування, 2016 – 2018 р.р. 


