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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.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 

Випуск 9-1  ч. 4. Херсон, 2014. –  С. 186 – 189. Король Г.О., Галайда А.М. Порівняння 

обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами._ 

2. Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням 

сітьової моделі Єрьоміна О.Л., Король Г.О., Бракаренко В.О.Проблеми економіки та 

політичної економії.- 2017.-№ 2. – С. 185-198.- Режим доступу: 

http://politeco/nmetau.edu.ua/journals-/2/11_a_ua.p. 

3. Король.Г.О., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О.Аналіз структури заробітної плати 

робітників сталеплавильного виробництва«Економіка та суспільство». – №17. –2018. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/).  

4. Король.Г.О., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О. Підвищення ефективності 

діяльності об’єкта господарювання в економічній діагностиці та стратегічному аналізі 

Економічний простір. – № 134. – 2018.– С.146-162. 

5. 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. _Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, 

аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності: Монографія Потрус 

Н.П., Ізвєкова І.М., Распопова Ю.О.,Безгодкова А.О.  Дніпро: Середняк Т.К., 2016.-84 с. 

2. Аналіз існуючих підходів щодо сутності поняття ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання Г.О. Король, А.О. Безгодкова Соціально-економічний та 

технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія/ за 

заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – C.169-183  

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

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

4. _Распопова Ю.О,  Безгодкова А.О. Облік у галузях економіки.Особливості 

обліку на підприємствах ресторанного господарства: Навчальний посібник.- Дніпро: 

НМетАУ 2018. -34 с. 

5. 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. 

 

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" ("Емблема кафедри ОА"); 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір «Звіт з науково-

дослідної роботи «Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового 

обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності» / Король 

Г.О.,  Потрус  Н.П., Ізвєкова І. М., Распопова Ю.О., Безгодкова  А.О., Галайда А.М.,  



Абдулова А.Ш., Мороз Л.Ю., Безгодкова О.В., Кононенко Я.В., Рожкова  Г.М.-  № 66136 

Дата реєстрації 16.06.2016 р. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №76133 від 23.01.2018 р. 

Монографія "Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового 

обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності" Потрус Н.П., 

Ізвєкова І.М., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О. 

4.Свідоцтво № 80613 від 27.07.2018 "Облік у зарубіжних країнах. Розділ 1. Облік 

грошових коштів, розрахунків з дебіторами, товарно-матеріальних запасів, 

довгострокових активів: Навч. посібник" / О.Л. Єрьоміна, А.О.  Безгодкова. 

5. Свідоцтво    №80612 від 27.07.2018 "Облік у зарубіжних країнах. Розділ 2. Облік 

зобов’язань, власного капіталу та розподіл прибутку. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація: Навч. посібник" / О.Л. Єрьоміна, А.О. Безгодкова. 

 

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. Облік у зарубіжних країнах  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. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для студентів напряму 6.030509-облік і аудит / Укл.: Г.О. Король, Ю.Т. Труш, А.О. 

Безгодкова, О.Л. Єрьоміна. - Дніпропетровськ:: НМетАУ, 2015. - 56 с. 

3. 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. 

4. Тлумачний  словник бухгалтерських та суміжних термінов для студентів 

напряму 6.030509 – облік і аудит та спеціальності 8. 03050901 – облік  і аудит (071- облік і 

оподаткування) / Укл.  Г.О. Король, Н.П. Потрус, А.О. Безгодкова. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2016.-112 с. Король Г.О., Потрус Н.П. 

5.Наскрізна програма  практики студентів спеціальності  071 – облік і 

оподаткування Король Г.О., Безгодкова А.О.Дніпро: НМетАУ, 2018.-11 с. 

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

оподаткування Дніпро: НМетАУ, 2018.-25 с. 

7. Робоча програма  переддипломної практики студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування при підготовці бакалаврів Король Г.О., Безгодкова А.О. Дніпро: НМетАУ, 

2018.-14с. 

8. Робоча програма  переддипломної практики студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування при підготовці магістрів Король Г.О., Безгодкова А.О. Дніпро: НМетАУ, 

2018. -14 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. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності облік і аудит (І етап), 2018  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. Король Г.О., А.О. Безгодкова, Кирпа Ю.С. Современная форма и учет 

деятельности мелкооптового торгового предприятия В кн.:Сучасні економічні проблеми 

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

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

ПП»,2014.- 194с., С.178-180 

2. 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) 

3. Єрьоміна О.Л,, Кравченко Т.В., Безгодкова А.О. Міжнародний досвід 

застосування МСФЗ країнами світу Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні проблеми соціально- 

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. 

Дніпропетровськ. 

4. Король Г.О., Безгодкова А.О., Крамаренко В.В..Методологічні засади 

підвищення ефективності діяльності суб’єкта // 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. –C. 468 – 473. - 632 с. 

5. Король Г.О, Безгодкова А.О., Бракаренко В.О. Складання річного звіту 

комунального закладу з використанням сітьової моделі // Напрями розвитку ринкової 

економіки на засадах конкурентоспро-можності, інноваційності та сталості: матеріали 

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

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

6. Король Г.О., Безгодкова А.О., Жикіна Ю.В. Розробка методичного підходу до 

застосування інформації аналізу для підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

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

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових 
праць за матеріалами Всеукра-їнської наук.-практ. конф. (29-30 березня 2018р.).- Дніпро: 

НМетАУ, 2018. - 747с.-С.283-289 

7. Король Г.О., Безгодкова А.О., Делеган М.Г. Визначення оцінки вибуття 

виробничих запасів на металургійному підприємстві 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 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

1. Наукове консультування приватного підприємства "Форца", автосервіс, ведення 

складського, бухгалтерського обліку, питання аналізу господарської діяльності 

підприємства, протягом 2016 року. 

2. Наукове консультування приватного підприємства "Форца", автосервіс, питання 

економічного діагностування, протягом 2017 року 


