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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. Король Г.О., Распопова Ю.О. Економічні методи при мотивації робітників 

сталеплавильного цеху//Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні 

проблеми економіки», №8, 2016. – С.443-446. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http: //global-national.in.ua/ 

2. Король Г.О., Распопова Ю.О., Ізвєкова І.М. Порівняльний аналіз методичних 

підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств 

// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – № 3: Дніпро ДДАЕУ, 

2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua  

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

плати  робітників сталеплавильного цеху// «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.  

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва 

на підприємствах машинобудування: облік, аналіз, ефективність: Монографія / Г.О. 

Король, Н.Г. Шпанковська, І.М. Ізвєкова, В.Д. Зелікман, Ю.О. Распопова, Н.П. Потрус. – 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2014. – 352 с. 

2. Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, 

аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів: Монографія / Г.О. Король, 

Н.П. Потрус, І.М. Ізвєкова, Ю.О. Распопова, А.О. Безгодкова. – Дніпро: Середняк Т.К., 

2016. – 84 с. 

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

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

окремих об’єктів обліку. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 99 с. (Гриф НМетАУ) 

4. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: 

Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська, Распопова Ю.О. 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: 

1. Вчений секретар Вченої ради факультету економіки і менеджменту 

 



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

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58645 від 16.02.2015 р. – 

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навч. 

посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук, В.В. Костанецький, 

Ю.О. Распопова, Ю.Т. Труш. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328с.  

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66136 від 16.06.2016 р. – 

Звіт з науково-дослідницької роботи «Методичні підходи до удосконалення 

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

масштабів». 

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

Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, аналізу й 

аудиту в організаціях різних видів та масштабів: Монографія / Г.О. Король, Н.П. Потрус, 

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

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78763 від 03.05.2018 р. – 

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій, ділова 

гра на прикладі металургійного підприємства: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. 

Король, К.Ф. Ковальчук, В.В. Костанецький, Ю.О. Распопова, Ю.Т. Труш. – 

Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 398с.  

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80614від 27.07.2018 р. – 

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч. посібник / О.С. Білова, І.С. 

Білова, О.Л. Єрьоміна, Ю.О. Распопова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 58 с. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №81175 від 29.08.2018 р. – 

Економічний аналіз: Частина 2: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Т.В. Кравченко, 

Ю.О. Распопова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 154 с. 

 

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. 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. 

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

дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму 6.030509 – облік і 

аудит / Укл.: Г.О. Король, Ю.О. Распопова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 34 с. 

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

дисципліни «Облік у галузях економіки» для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит / 

Укл.: Г.О. Король, Ю.О. Распопова, О.С. Білова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 20 

с. 

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

дисципліни «Організація обліку» для студентів напряму 6.030509 – облік і аудит / Укл.: 

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

5. Распопова Ю.О. Облік у бюджетних установах. Частина 3. Облік необоротних 

активів та запасів бюджетної установи / Ю.О. Распопова. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 

38 с. 

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

дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів напряму 6.030509 – облік і 

аудит / Укл.: Ю.О. Распопова. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 30 с. 

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

дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності – 071 облік 

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

Потрус. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 27 с. 

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



дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» для студентів спеціальності – 071 

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

Ю.О. Распопова. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 22 с. 

9. Распопова Ю.О. Облік у бюджетних установах. Частина 1. Основи побудови 

бухгалтерського обліку в бюджетній установі / Ю.О. Распопова. – Дніпро: НМетАУ, 

2017. – 36 с. 

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

дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності – 071 облік і 

оподаткування (магістерський рівень) / Укл.: Г.О. Король, Ю.О. Распопова. – Дніпро: 

НМетАУ, 2017. – 34 с. 

11. 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. 

12. Распопова Ю.О., Єрьоміна О.Л. Оподаткування підприємств. Частина 14 

Основні засади оподаткування в Україні: Навч.посібник / Ю.О. Распопо, О.Л. Єрьоміна. – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – 44 с. 

13. Распопова Ю.О., Безгодкова А.О. Облік у галузях економіки. Особливості обліку 

на підприємствах ресторанного господарства: Навч.посібник / Ю.О. Распопова, 

А.О. Безгодкова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 34 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. Тулякова Анна Олександрівна (ОА901-11), І етап Всеукраїнського конкурсу 

бакалаврських і магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 

«Облік і оподаткування» (робота спеціаліста) (2017 р.). 

2. Іванюта Софія (ОА01-16) І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Управлінський облік» (2019 р.) – 3 місце. 

3. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Облік і оподаткування" (І етап) 

4. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (зі спеціальності «Облік і 

оподаткування») (І туру). 

 

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. Распопова Ю.О., Потрус Н.П., Кононенко Я.В. Умови застосування спрощеної 

системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва: закордонний та вітчизняний 

досвід // 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. 96-100; 

2. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Распопова Ю.О. Особливості обліково-аналітичного 

забезпечення стимулювання виробничого персоналу // Materiály XII mezinárodní vědecko - 

praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». (22 - 30 ledna 2016 roku ) - Díl 2. 

Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.33-35. 

3. Распопова Ю.О., Олійник О.Ю. Елементи облікової політики підприємства щодо 

необоротних активів // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. (Дніпропетровськ, 12-13 квіт. 2016 р./Національна 

металургійна академія України. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2016. – 856с. – С. 478-

483; 

4. Распопова Ю.О., Жуков М.О. Удосконалення обліку дебіторської заборгованості 

в умовах комунального підприємства // Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки. Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Дніпропетровськ, 12-13 квіт. 2016 

р./Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2016. – 

856с. – С. 219-223; 

5. Распопова Ю.О., Бокарєва А.Г. Сучасні аспекти обліку бюджетної установи // 

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. (Дніпропетровськ, 12-13 квіт. 2016 р./Національна металургійна академія 

України. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2016. – 856с. – С. 59-63; 

6. Распопова Ю.О. Особливості викладання дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні»// 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. 626-628. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf  

7. Распопова Ю.О., Сайчук І.М. Аналітичне забезпечення обліку розрахунків з 

покупцями// 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. 274-276. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf  

8. Распопова Ю.О., Мотилькова Г.І. Основні засоби підприємства: податковий 

аспект // 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. 496-498. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf  

9. Распопова Ю.О., Редінков А.О. Оцінка якості облікової інформації // 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. – 747с. –  С. 587-590. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

10. Распопова Ю.О., Водолаз М.Н. Податок на прибуток: світовий досвід // 

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. – 747с. – С. 583-587. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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



 

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

1. Дніпропетровський машинобудівний завод (ДМЗ), Економіст відділу 

бухгалтерського обліку (09.1988р.- 04.1992р.) 

2. ТОВ ВО «Дніпрочермет», Головний бухгалтер (09.1994р.- 04.1995р.) 

3. ТОВ «Лемур», Зам. головного бухгалтера (04.1995р. - 03.1996р.) 

4. ТОВ «Апрокс-Д», Головний бухгалтер (04.1996р.- 03.1998р.) 

5. ДП «Апрокс-Д», Головний бухгалтер (03.1998р.- 05.2000р.) 

6. ТОВ «Димлер», Головний бухгалтер (04.2001р.- 09.2001р.) 

7. ТОВ «Арсенал», Головний бухгалтер (05.2002р.- 08.2003р.) 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

ТОВ «АГРО С.В.»; безоплатне консультування з питань: формування податкової 

політики підприємства; ведення бухгалтерського обліку; стратегічного планування тощо 

(період 2015-2017 рр.) 


