
ДОВІДКА ПРО НАУКОВУ ТА ПРОФЕСІЙНУ АКТИВНІСТЬ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Прізвище, ім’я, по батькові:  Зелікман Владислав Давидович    

Посада:     завідувач кафедри      

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. 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 / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. 

О., Шевчук В. О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с. – 

С. 185 – 189. 

2. В.Д. Зелікман, Ю.А. Соніна. Напрями удосконалення обліку та внутрішнього 

аудиту дебіторської заборгованості підприємств // Наука та прогрес транспорту. 

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В.Лазаряна, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 37 – 42. 

3. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л. Формування документального 

забезпечення на стадії планування аудиту // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Випуск 8. – Частина 1. – 218 с. – С. 192 – 

196. 

4. Зелікман В.Д., Лєсун Д.С. Удосконалення обліку та внутрішнього контролю 

оплати праці в умовах будівельного підприємства // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Випуск 9-1. – Частина 4. – 

242 с. – С. 180 – 185. 

5. Зеликман В.Д. Облік і аналіз діяльності підприємства на основі формування 

багатомірного масиву елементарних фінансових результатів // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Ужгород, 

2016. – Випуск 1(47). – Т.1. – С. 460 – 463. 

6. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д. Двокритеріальний підхід до оцінювання рівня 

централізації системи обліку на підприємстві // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Ужгород, 2016. – Випуск 

2(48). – С. 331 – 335. 

7. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Фандєєва І.А. Методичний підхід до визначення 

трудомісткості облікових робіт // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

«Економіка». Збірник наукових праць. – Ужгород, 2018. – Випуск 1(51). – С. 457 – 462. 

8. Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Щебетовська Ю.В. Методичний підхід до обліку 

інвестиційної діяльності // Економічний вісник Запорізької державної інженерної 

академії. – 2018. – Випуск 3 (15). – С. 137 – 141 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://e-visnyk.zdia.zp.ua/3-15-2018. 

9. Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Зелікман А.В. Економіко-математична модель 

оцінки впливу підрозділів підприємства на якість виготовленої продукції / Проблеми 

системного підходу в економіці: Збірник наукових праць Національного авіаційного 

університету. – 2018. – Вип. 4 (66). – С. 169 – 173. 

10. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Абрамян О.А. Особливості первинного та 

аналітичного обліку ПДВ у сучасних умовах господарської діяльності українських 

підприємств // Економіка та суспільство. – 2018. – №19. – С. 1345 – 1349 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/200.pdf. 



 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

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

Частина I. Аналіз фінансової звітності. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 92 с. 

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

Частина IІ. Спеціальні методи фінансового аналізу. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 76 с. 

3. Комп’ютерний аудит: Навч. посібник. Частина I. Методологія та інформаційне 

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

Дніпро: НМетАУ, 2017. – 41 с. 

4. Зелікман В.Д., Ерьоміна О.Л., Безгодкова А.О. Облік у зарубіжних країнах: Навч. 

посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 131 с. 

5. Управлінський облік: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, Р.Б., 

Сокольська та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 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. 

7. Король Г.О., Зелікман В.Д., Ізвєкова І.М. Облік і аудит інвестиційної та 

інноваційної діяльності: Навч. посібник. Частина І. Облік інвестиційної діяльності 

підприємства. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 84 с. 

8. 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. 

9. 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. – 280 с. 

 

7) Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій 

МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 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 освіти МОН: 

1. Голова експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи (наказ МОН 

України № 233-л від 13.03.2018 р.). 

 

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. НДР 0113U003842 "Розробка оптимізаційної моделі планування прибутку на 

підприємстві та її інформаційного забезпечення" (1.09.2013 – 30.06.2015) – керівник. 

2. НДР 0113U003841 "Теоретико-методологічні підходи до організації системи 

фінансового обліку на підприємстві" (1.09.2013 – 30.06.2015) – відповідальний виконавець. 

3. НДР 0116U001147 "Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності 

суб'єктів господарювання" (1.09.2015 – 30.06.2018) – співкерівник. 

4. НДР 011U0003300 "Методичні підходи до удосконалення обліку активів 

суб’єктів господарювання" (з 1.01.2019 р.) – співкерівник. 

 

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 

 

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

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №60359 від 1.07.2015 р. – 

Твір образотворчого мистецтва "Емблема кафедри "Облік і аудит" Національної 

металургійної академії України". 

2. 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". 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63985 від 8.02.2016 р. – 

Звіт з науково-дослідницької роботи "Удосконалення обліку в системі управління 

прибутком промислового підприємства". 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66408 від 5.07.2016 р. – 

Звіт з науково-дослідницької роботи "Теоретико-методологічні підходи до організації 

системи фінансового обліку на підприємстві". 

5. 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". 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78925 від 10.05.2015 р. – 

Навчальний посібник "Фінансовий облік ІІ". 

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

Навчальний посібник "Фінансовий облік І". 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80781 від 07.08.2018 р. – 

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий облік і звітність”. 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80782 від 07.08.2018 р. – 

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Основи менеджменту". 

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80783 від 07.08.2018 р. 

– Конспект лекцій з дисципліни "Контролінг". 

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83618 від 12.12.2018 р. 

– Методичні вказівки з дисципліни "Інвестиційний менеджмент". 

 

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 “Облік і аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності 8(7).03050901 – облік і 

аудит / Укл.: Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Н.Г. Шпанковська, В.Д. Зелікман. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 32 с. 

2. 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. 

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

дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит 

/ Укл.: В.Д. Зелікман, О.Л. Єрьоміна, А.О. Безгодкова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. 

– 52 с. 

4. Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни “Контролінг” для студентів напряму 6.030601 – менеджмент / Укл.: В.Д. 

Зелікман, І.М. Ізвєкова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 50 с. 

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



дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит / 

Укл.: В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 68 с. 

6. 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. 

7. Методичні вказівки до виконання імітаційних вправ з дисципліни “Звітність 

підприємства” для студентів, які навчаються за напрямом 6.030509 – облік і аудит. 

Частина 2. Складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва / Укл.: В.Д. 

Зелікман, Р.Б. Сокольська, О.І. Канська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 36 с. 

8. Зелікман В.Д., Ізвєкова І.М., Канська О.І. Управлінський облік: Навч. посібник. 

Частина II. Облік і калькулювання витрат підприємства. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 

2014. – 41 с. 

9. Методичні вказівки до виконання імітаційних вправ з дисципліни “Звітність 

підприємства” для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит. Частина 3. Складання 

консолідованої фінансової звітності / Укл.: В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська, Н.О. Котенко. 

– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 84 с. 

10. Зелікман В.Д., Ізвєкова І.М., Канська О.І. Управлінський облік: Навч. посібник. 

Частина IІI. Управлінський облік в системі планування і контролю. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2015. – 36 с. 

11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерний 

аудит» для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування / Укл.: Г.О. Король, В.Д. 

Зелікман, Р.Б. Сокольська. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 31 с. 

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

дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування / Укл.: В.Д. Зелікман, О.Л. Єрьоміна, А.О. Безгодкова. – Дніпро: НМетАУ, 

2016. – 32 с. 

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

дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування 

(бакалаврський рівень) / Укл.: В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, О.Л. Єрьоміна, Т.В. Кравченко. 

– Дніпро: НМетАУ, 2017. – 74 с. 

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

дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 

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

В.Д. Зелікман, Н.Г. Шпанковська. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 39 с. 

15. 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. 

 

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. Лєсун Д.С. (група ОА01-11-1) – ІІ місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" – 2015 р. 

2. Фроліков С.С. (група ОА01-11м) – Диплом другого ступеня за ІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі 

спеціальності "Облік і оподаткування" (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) – 

2016 р. 

3. Плоховець К.Л. (група ОА01-12с) – І місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" – 2017 р.; перемога у номінації "Знавець аналізу 

господарської діяльності" за результатами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності "Облік і аудит" серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації – 2017 р. 

4. Гоголенко Г.С. (група ОА01-13) – ІІІ місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" – 2016 р.; І місце у І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» - 2018 р.; перемога у номінації 

«Знавець фінансового обліку» за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» - 2018 р. 

5. Левшукової А.С. (група ОА901-14) – призове місце у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу бакалаврських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» - 2018 р.. 

6. Удалих Г.С. (група ОА01-14) – І місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» - 2018 р.; перемога у номінації «Знавець 

фінансового обліку» за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і аудит» - 2018 р.; ІІ місце у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» - 2019 р. 

7. Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Облік і аудит» (І етап). 

8. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 

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

9. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу бакалаврських і 

магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (І етап). 

 

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. Сокольська Р. Б., Зелікман В. Д., Акімова Т. В. Методичні підходи до визначення 

аудиторського ризику та суттєвості помилок // Теорія і практика бухгалтерського 

обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : Матеріали VIІ 

міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2014 р. / [відп. за вип. : проф. 

Куцик П. О.]. – Львів : ЛКА, 2014. – 346 с. – С. 325 – 328. 

2. Сокольська Р., Зелікман В., Варванська І. Визнання та класифікація доходів в 

системі обліку аграрного підприємства / Забезпечення сталого розвитку аграрного 

сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи : матеріали V Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції 30-31 жовтня 2014 р. : В 2 т. – Том 1. – 

Дніпропетровськ : Видавничо-поліграфічний центр „Гарант СВ”, 2014. – 112 с. – С. 34 – 

37. 

3. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Особливості організації системи 

фінансового обліку як соціально-економічної системи в умовах впливу інституціонального 

ізоморфізму // Економічна кібернетика: від теорії до практики: збірник наукових праць за 

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 лютого 2015 р. – 

Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 108 – 111. 

4. Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б. Система методів управління прибутком на 



підприємстві та вимоги до її інформаційного забезпечення // Фінансові механізми сталого 

розвитку економіки: теоретичний та практичний аспекти: Матеріали Всеукраїнської 

заочної конференції викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених, 

Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 р. / Національна металургійна академія України. – 

Д.: «Акцент ПП», 2015. – 246 с. – С. 135 – 140. 

5. Зелікман В.Д. Схема функціонування оптимізаційної моделі планування прибутку 

на підприємстві / Матеріали наукової дискусії “Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку металургійної промисловості України” // Науковий журнал “Економіка 

України”. – 2016. – № 3 (652). – С. 13 – 14. 

6. Зелікман В.Д., Гоголенко Г.С. Організація обліку при створенні та використанні 

фонду малої каси на вітчизняних підприємствах // Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м. Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р.). – Частина 5 (секція 5). – С. 233 – 238 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://nmetau.edu.ua/file/part_5.pdf. 

7. Зелікман В.Д., Войцехова К.К. Удосконалення обліку дебіторської 

заборгованості на вітчизняних підприємствах // Науково-методичні та прикладні засади 

ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. 

конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 

190 – 193 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://nmetau.edu.ua/file/kecoprom_16235.pdf. 

8. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д. Аналіз підходів до визначення трудомісткості 

облікових робіт // Materials of the XII International scientific and practical conference 

Scientific horizons- 2016. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD. – 

88 с. – С. 69 – 71. 

9. Зелікман В.Д., Акімова Т.В., Іванова Т.А., Снопкова О.К. Напрями удосконалення 

обліку основних засобів: теоретичний аспект // The scientific heritage (Budapest, Hungary). 

– The scientific heritage. – 2016. – No 6 (6). – Р.1. – С. 43 – 46. 

10. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Ясногор О.О. Теоретичні засади організації 

системи обліку згідно з МСБО / 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 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с. – С. 50 

– 54 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf. 

11. Зелікман В.Д., Плоховець К.Л. Методичний підхід до проведення комп’ютерного 

аудиту заробітної плати / 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 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с. – С. 338 – 342 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf. 

12. Зелікман В.Д., Філатова В.А. Застосування хмарних технологій в облікових 

системах підприємств / 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 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с. – С. 568 – 571 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf. 

13. Зелікман В.Д., Цибаненко М.В. Напрями удосконалення організації обліку 

витрат на будівельному підприємстві / Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2017. – 644 с. – С. 401 – 405 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://nmetau.edu.ua/file/kfin_10477.pdf. 

14. Зелікман В.Д., Гоголенко Г.С. Організація обліку витрат при проведенні 



вебінарів / «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 1. – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – 421 с. – С. 99 – 103 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20845/1/Збірник%202017.%20Ч%201..pdf. 

15. Зелікман В.Д., Сенченко А.М. Методичні засади обліку інвестиційної діяльності 

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

діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за 

матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – 747 с. – С. 71 – 77 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://nmetau.edu.ua/file/conf-nmetau_accounting_2018.pdf. 

16. Зелікман В.Д., Ходосевич Г.С. Економічний аналіз ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»: 

сучасний стан підприємства, проблеми і перспективи / Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). 

Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 460 с. – С. 279 – 283 [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/sbornik_18_1.pdf 

 

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

1. Приватно-підприємницька діяльність (грудень 2004 р. - січень 2011 р.), види 

діяльності: 80 – освіта, 74.14.0 – консультації з питань комерційної діяльності та 

управління. 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

1. Благодійний фонд "Лімуд України", безоплатне наукове консультування з 

питань ведення бухгалтерського та управлінського обліку, складання звітності та 

проведення фінансового аналізу, 2014 – 2018 рр. 


