
Склад групи забезпечення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Наймену-
вання 
посади 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, шифр 
і найменування наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, або категорія, 
педагогічне звання 

Найменування навчальних 
дисциплін, які закріплені 
за викладачем, та кількість 
лекційних годин з кожної 
навчальної дисципліни 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітки 
(зазначаються 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію 
працівника 

відповідно до 
спеціальності) 

1 2 3 4 5 6 7 
Король 
Григорета 
Олександрівна 
(керівник групи 
забезпечення) 

Професор 
кафедри 
обліку і 
аудиту 

Дніпропетровський 
металургійний 
інститут, 1971 р., 
«Економіка і 
організація 
металургійної 
промисловості», 
інженер-економіст 

Канд. екон. наук, 
08.00.05 – Економіка, 
організація управління і 
планування народного 
господарства (чорна 
металургія); 
Тема дис. «Оптимізація 
плану ремонтів 
металургійних агрегатів»; 
Професор кафедри обліку 
і аудиту 

ОКР «магістр» 
1. Організація бухгалтер-
ського обліку (32 год.)  
2. Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством  
(32 год.) 
3. Облік на підприємствах 
малого бізнесу (32 год.) 
ОКР «бакалавр» 
1. Бухгалтерський облік 
(40 год.) 
2. Організація обліку 
(32 год.) 
3. Історія бухгалтерського 
обліку (40 год.) 

1. ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР. МАЯК», 
Сертифікат про право використання 
та викладання курсу з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc IS» у фахових 
дисци-плінах, 13.05.2015 р. 
2. НМетАУ, Центр підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, 
удоско-налення, Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації № ПК 
02070766/135-17, реєстр. № 135, 
вид. 31.05.2017 р. 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
дев’ятьма 
видами і 
результатами, 
професійної 
діяльності, 
переліченими 
в пункті 30 
Ліцензійних 
умов: №№ 2, 
3, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 18. 

Зелікман 
Владислав 
Давидович 
 

Завідувач 
кафедри 
обліку і 
аудиту 

1. Дніпропетровсь-
кий металургійний 
інститут, 1993 р., 
«Металургія 
чорних металів», 
інженер-металург; 
2. Національна 
металургійна 
академія України, 
2002 р., 
«Менеджмент 
організацій», 

Канд. техн. наук, 
05.16.02 – Металургія 
чорних металів; 
Тема дис. «Аналіз та 
математичне моделю-
вання витрат первісних 
енерго- та сировинних 
ресурсів традиційного та 
альтернативних процесів 
виробництва чавуну та 
сталі з метою вибору 
оптимальних техноло-

ОКР «магістр» 
1. Комп'ютерний аудит 
(32 год.) 
2. Облік і фінансова 
звітність за міжнародними 
стандартами (32 год.) 
ОКР «бакалавр» 
1. Звітність підприємства 
(32 год.) 
2. Аудит (48 год.) 
3. Управлінський облік 
(32 год.) 

1. ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР. МАЯК», 
Сертифікат про право використання 
та викладання курсу з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc IS» у фахових 
дисциплінах 13.05.2015 р. 
2. НМетАУ, Центр післядипломної 
освіти, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів НМетАУ, 
Свідоцтво про підвищення кваліфі-
кації № 12 СПК 919131, реєстр. № 
464 вид. 30.12.2015 р. 
3. ТОВ «АСНБ», Довідка про під-

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
десятьма 
видами і 
результатами, 
професійної 
діяльності, 
переліченими 
в пункті 30 
Ліцензійних 



магістр 
менеджменту 

гічних схем в умовах 
реструктуризації чорної 
металургії України»; 
Доцент кафедри фінансів 
та обліку 

4. Контролінг (32 год.) 
5. Облік у зарубіжних 
країнах (32 год.) 
6. Науково-дослідна 
робота студентів (32 год.) 

сумки стажування № 1/07-18, 
«Застосування сучасних підходів до 
управління прибутком підприєм-
ства, ведення управлінського обліку 
та формування звітності 
підприємства», 30.06.2018 р. 

умов: №№ 2, 
3, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 17, 
18. 

Сокольська 
Рената 
Борисівна 
 

Доцент 
кафедри 
обліку і 
аудиту 

Державна металур-
гійна академія 
України, 1997 р., 
«Менеджмент у 
виробничій сфері», 
інженер-економіст 

Канд. екон. наук, 
08.06.02 – Підприєм-
ництво, менеджмент та 
маркетинг; 
Тема дис. «Моделювання 
та розробка комплексної 
системи фінансового 
контролю на промис-
ловому підприємстві»; 
Доцент кафедри обліку і 
аудиту 

ОКР «магістр» 
1. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (32 год.) 
2. Консолідація фінансової 
звітності (32 год.) 
3. Економічна діагностика 
(24 год.) 
ОКР «бакалавр» 
1. Бухгалтерський облік 
(40 год.) 
2. Фінансовий облік І  
(48 год.) 
3. Облік у банках (32 год.) 
4. Фінансовий аналіз  
(40 год.) 

1. ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР. МАЯК», 
Сертифікат про право використання 
та викладання курсу з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc IS» у фахових 
дисциплінах, 13.05.2015 р. 
2. НМетАУ, Центр післядипломної 
освіти, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів НМетАУ, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації № 12 СПК 919132, 
реєстр. № 465 вид. 30.12.20153.  
3. Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспор-
ту ім. академіка В. Лазаряна, Центр 
підвищення кваліфікації, перепідго-
товки, удосконалення, Свідоцтво № 
ЦПК 01116130/863-16, «Розробка 
електронних  курсів та впровад-
ження дистанційних технологій в 
навчальний процес» 31.10.2016 р. 
4. ТОВ «АСНБ», Довідка про 
підсумки стажування № 2/07-18, 
«Застосування сучасних підходів до 
ведення бухгалтерського обліку, 
здійснення фінансового аналізу та 
проведення економічної 
діагностики», 30.06.2018 р. 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
дев’ятьма 
видами і 
результатами, 
професійної 
діяльності, 
переліченими 
в пункті 30 
Ліцензійних 
умов: №№ 2, 
3, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 18. 

Акімова 
Тетяна 
Валеріївна 
 

Доцент 
кафедри 
обліку і 
аудиту 

1. Дніпропетровсь-
кий металургійний 
інститут, 1990 р., 
«Промислова 
теплоенергетика», 

Канд. екон. наук., 
08.00.04 –економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 

ОКР «магістр» 
1. Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством 
(32 год.) 
2. Організація контрольно-

1.  ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР. МАЯК», 
Сертифікат про право використання 
та викладання курсу з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc IS» у фахових 
дисциплінах, 13.05.2015 р. 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
документом 



інженер-тепло-
енергетик; 
2. Національна 
металургійна 
академія України, 
2007 р., «Облік і 
аудит», спеціаліст 
економіки і 
підприємництва; 
3. Дніпропетровсь-
кий аграрний дер-
жавний універси-
тет, 2009 р., «Облік 
і аудит», магістр з 
обліку і аудиту 

діяльності); 
Тема дис. «Стратегія 
реалізації маркетингової 
політики на переробних 
підприємствах в сучасних 
умовах»; 
Доцент кафедри обліку і 
аудиту 

ревізійної роботи (32 год.) 
3. Управлінський 
контроль (24 год.) 
ОКР «бакалавр» 
1. Бухгалтерський облік 
(40 год.) 
2. Фінансовий облік І 
(48 год.) 
3. Фінансовий облік ІІ 
(40 год.) 
4. Внутрішньогосподар-
ський контроль (40 год.) 
5. Облік у фермерських 
господарствах (32 год.) 

2. Отримання наукового ступеня від 
28.04.2015 р. 
3. Здобуття вченого звання доцента 
кафедри обліку і аудиту, атестат 
12ДЦ № 046263 від 25.02.2017 р. 

про освіту 
(п.п. 2, 3) 
та дев’ятьма 
видами і 
результатами, 
професійної 
діяльності, 
переліченими 
в пункті 30 
Ліцензійних 
умов: №№ 2, 
3, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15. 

Ізвєкова 
Інна 
Миколаївна 
 

Доцент 
кафедри 
обліку і 
аудиту 

1. Національна 
металургійна 
академія України, 
2003 р., «Облік і 
аудит», спеціаліст 
з економіки і 
підприємництва; 
2. Національна 
металургійна 
академія України, 
2005 р., 
«Менеджмент 
організацій», 
магістр 
менеджменту 

Канд. екон. наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності); 
Тема дис. 
«Організаційно-
економічний механізм 
забезпечення 
бездефектного 
виробництва на 
підприємствах 
машинобудування»; 
Доцент кафедри обліку і 
аудиту 

ОКР «магістр» 
1. Облікова політика 
підприємства (24 год.) 
2. Облік і аудит інвести-
ційної та інноваційної 
діяльності (24 год.) 
3. Стратегічний управлін-
ський облік (24 год.) 
4. Організація бухгалтер-
ського обліку (32 год.) 
ОКР «бакалавр» 
1. Аудит (48 год.) 
2. Організація та методика 
аудиту (40 год.) 
3. Аналіз господарської 
діяльності (40 год.) 
4. Організація обліку 
(32 год.) 
5. Управлінський облік 
(32 год.) 

1. ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР. МАЯК», 
Сертифікат про право використання 
та викладання курсу з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc IS» у фахових 
дисциплінах, 13.05.2015 р. 
2. Здобуття вченого звання доцента 
кафедри обліку і аудиту, атестат 
12ДЦ №042709 від 30.06.15 р. 
3. НМетАУ, Центр підвищення ква-
ліфікації, перепідготовки, удоскона-
лення, Довідка про спеціальну педа-
гогічну підготовку в галузі інфор-
маційно-комунікаційних технологій 
№ 186/П-07 «Розробка електронних 
курсів та впровадження дистанцій-
них технологій в навчальний про-
цес з дисципліни «Облікова полі-
тика підприємства», 20.06.2017 р. 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
документом 
про освіту 
(п.1) 
та вісьмома 
видами і 
результатами, 
професійної 
діяльності, 
переліченими 
в пункті 30 
Ліцензійних 
умов: №№ 2, 
3, 10, 12, 13, 
14, 15, 18. 

 
* станом на 1.03.2019 р. 


