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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. Ізвєкова І.М. Напрями удосконалення організації контролю якості продукції та 

його інформаційного забезпечення / І.М. Ізвєкова // Ефективна економіка. – Електронне 

наукове фахове видання. – 2015. - № 3. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3894. 

2. Король Г.О. Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці 

робітників металургійних і машинобудівних підприємств / Г.О. Король, Ю.О. Распопова, 

І.М. Ізвєкова // Ефективна економіка. – Електронне наукове фахове видання. – 2016. - № 

3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4832. 

3. 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. 

4. 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 [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: http://http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/9_a_ua.p. 

5. Король Г.О. 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.  

6. Король Г. О.  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://  http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/15_a_en.p. 

7. Король Г. О.  Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання / Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, О.Л. Єрьоміна // Проблеми 

економіки та політичної економії. - 2018. - № 2.  –  С. 145-159.- Режим доступу: 

http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/2/7_a_ua.p. 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Труш Ю.Т. Облікова політика підприємства: Навч. 

посібник. Частина I. Теоретико-організаційні аспекти облікової політики. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 83 с. 

2. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Труш Ю.Т., Распопова Ю.О. Облікова політика 

підприємства: Навч. посібник. Частина IІ. Облікова політика підприємства щодо 

окремих об’єктів обліку. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 99 с. 

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

Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, аналізу й 

аудиту в організаціях  різних видів та масштабів діяльності: Монографія. – Дніпро: 



Середняк Т.К., 2016. – 84 с. 

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

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

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

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

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

6. 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. 

 

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: 

Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи 

 

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

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір «Звіт з 

науково-дослідної роботи «Розробка оптимізаційної моделі планування прибутку на 

підприємстві та її інформаційного забезпечення» №66136. Дата реєстрації 16.06.2016р. 

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

«Навчальний посібник «Фінансовий облік ІІ» 

3. Свідоцтво про авторське право № 76133 від 23.01.2018р. – Монографія 

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

аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності». 

4. 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.  

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83620 від 12.12.2018: 

Економічна діагностика. Розділ 1. Основні категорії економічної діагностики: Опорний 

конспект лекцій / Н.Г. Шпанковська, І.М. Ізвєкова, Т.В. Кравченко та ін. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. – 52 с. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83619 від 12.12.2018: 

Економічна діагностика. Розділ 2. Особливості методики фінансової та управлінської 

діагностики: Опорний конспект лекцій / Н.Г. Шпанковська, І.М. Ізвєкова, Т.В. Кравченко 

та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. – 48 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. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.03050901 – облік і 

аудит / Шпанковська Н.Г., Канська О.І., Ізвєкова І.М. -  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. 

– 42 с. 

2. 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 / 



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

НМетАУ, 2015. – 34 с. 

3. 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. – 38 с. 

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

дисципліни «Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності» для студентів 

спеціальності 8.03050901 – облік і аудит / Укл.: І.М. Ізвєкова, Н.П. Потрус. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 34 с. 

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

дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів спеціальності 8.03050901 – 

облік і аудит / Укл.: І.М. Ізвєкова,  Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 27 

с. 

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

дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності 071 - облік і 

оподаткування (магістерський рівень) / Укл.: Шпанковська Н.Г., Труш Ю.Т., Канська О.І., 

Котенко Н.О., Ізвєкова І.М. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 56 с. 

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

дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 071 - облік і 

оподаткування / Укл.: Шпанковська Н.Г., Труш Ю.Т., Канська О.І., Ізвєкова І.М. - Дніпро: 

НМетАУ, 2017. - 45 с. 

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

дисципліни «Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності» для студентів 

спеціальності 071 – облік і оподаткування (магістерський рівень) / Укл.: Ізвєкова І.М.,  

Потрус Н.П. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 33 с. 

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

дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування (магістерський рівень) / Укл.: Ізвєкова І.М., Потрус Н.П. - Дніпро: 

НМетАУ, 2017. - 33 с. 

10. 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) 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: 

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Облік і аудит» (І етапу) 

 



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. Систематизація управлінських процедур формування облікової 

політики // Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, Н.П. Потрус  / 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. – С. 123-125.  

2. Ізвєкова І.М. Організація обліку виробничих запасів в умовах промислового 

підприємства // Ізвєкова І.М., Кузаєва А.О. / 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. Секція 5. Проблеми обліку, аналізу і аудиту суб’єктів господарювання  в 

сучасних умовах.  – Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/part_5.pdf 

3. Ізвєкова І.М. Удосконалення методичного підходу до планування аудиторської 

перевірки фінансової звітності в умовах міжнародних аудиторських компаній // І.М. 

Ізвєкова., Б.Р. Жижченко  /  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. – 632с. – С. 331-338. 

4. Ізвєкова І.М. Удосконалення аналітичного обліку готової продукції в умовах 

промислового підприємства // І.М. Ізвєкова, О.М. Голоколосова / Сучасні проблеми обліку, 

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

практичні та освітянські аспекти: Збірник наук. праць за матеріалами Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. (29-30 березня 2018р.).- Дніпро: НМетАУ, 2018.- 747с.-С.106-111.- 

Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ conf_nmetau_accounting_2018.pdf  

5. Ізвєкова І.М. Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості в умовах 

промислового підприємства // І.М.  Ізвєкова, В.О. Маркушина / 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.111-116.- Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ conf_nmetau_accounting_2018.pdf  

6. Ізвєкова І.М. Удосконалення організації переоцінки основних засобів та 

відображення її в обліку бюджетних установ // І.М. Ізвєкова, Т.О. Мотуз / 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.117-123.- Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/conf_nmetau_accounting_2018.pdf  

7. Ізвєкова І.М.Удосконалення обліку готової продукції в умовах виробничого 

підприємства //  І.М. Ізвєкова, Ю.В. Нікасова /  Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 
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практ. конф. (29-30 березня 2018р.).- Дніпро: НМетАУ, 2018.- 747с.-С.165-168.- Режим 
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18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

Наукове консультування ТОВ "ІГ-У-АН" з питань застосування інформації 

управлінського обліку суб’єкта господарювання для забезпечення аналізу ефективності 

його діяльності в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 


