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Монографії, підручники, навчальні та практичні посібники   
1. Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / Сопко В.В., 

Бенько М.М., Зима Ю.П., Король С.Я., Фоміна О.В., Задніпровський О.Г., 
Гончаренко О.М. та інші // за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Сопко; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т- Київ : КНТЕУ, 2016. - 455 с. - С. 1-455. Особистий внесок 
– розділи: 2.3. «Методологічні прийоми формування управлінської звітності 
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центрами відповідальності та сегментами діяльності». С.122-160. 
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«Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного 
університету. Економічні науки». Випуск 1 (28). 2015. с. 176-180. (Фахове 
видання)  

3. Методика формування управлінської звітності за сегментами діяльності: 
проблеми і можливості // Електронне наукове видання «Глобальні та національні 

проблеми економіки». Миколаїв, Миколаївський національний університет ім. 
В.О. Сухомлинського. Випуск № 5. 2015. Режим доступу: http://global-

national.in.ua/issue-5-2015 (Фахове видання) 
4. Дуальна природа капіталу і принцип додатковості: загальноекономічний та 

обліковий аспекти. //Культура народов Причерноморья. - Симферополь, АРК, 
Україна, 2014. - №266. с.74-78. (Фахове видання; видання включено до 
наукометричної бази даних Scolar Googl)  

5. Облік фінансових інструментів: новації та гармонізація // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. - №8, 
вип. 3.С 186-191. (Фахове видання) 

6. Оцінка власного капіталу в обліку: проблеми і можливості. // Електронне 
наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаїв, 
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Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 

 

7. Задніпровський О.Г. У співавт. з Назаровою К.О. Аудит оцінки фінансових 

інструментів. // Вісник КНТЕУ (економічні науки). № 4 (120), 2018. с.85-97. ( 

Index Copernicus International, Urlich Periodical Directory, Research Bible.). 

8. Оцінка зобов’язань в обліку: напрями розвитку методики // Економіка і 

фінанси, № 6, 2017. с.31-38 м. Дніпро. (Видання включено до міжнародних 
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науко-метричних баз даних Index Copernicus International). У співавт. з Чуркіною 

Т.В 
9. Оцінка за справедливою вартістю в обліку:ґенеза та перспективи концепції // 

Економіка і фінанси. Дніпропетровськ. № 10, 2015. с. 31-41  

10. Дуальна природа капіталу і принцип додатковості: загальноекономічний та 

обліковий аспекти. //Культура народов Причерноморья. - Симферополь, АРК, 

Україна  2014. - №266. с.74-78.(Фахове видання; видання включено до 

наукометричної бази даних Scolar Googl) 
 

Праці у інших наукових виданнях: 
 

11. Задніпровський О.Г. Справедлива вартість: витоки концепції оцінки. // 
Збірник матеріалів Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція 

Переяслав-Хмельницькиого державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку». Переяслав-Хмельницький, 16.02.2018. с.27-30 
12. Задніпровський О.Г. Поточна вартість в змішаній моделі оцінки: досвід 

міжнародних стандартів та шляхи його адаптації. // Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні». К., НАУ, 20.12.2018. 

13. Оцінка зобов’язань в обліку: проблеми і пріоритети / Стан та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні. Тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Ірпінь, Університет ДФС 
України.2017. 

14. Оцінка за справедливою вартістю: проблематика впровадження у вітчизняну 
практику обліку.Тези доповіді. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції Львівського торговельно-економічного університету “Стратегічні 
пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах. 

Львів: Львівський торговельно-економічний університет. 2017. 
15. Визначення справедливої вартості при проведенні внутрішнього аудиту 

необоротних активів/ Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації 
економічних відносин. Тези доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції. Київ, Київський національний торговельно-економічний 
університет. Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі. 2016. с. 

77-79 
16. Історія справедливої вартості: нарис формування концепції / Глобалізаційні 

виклики розвитку національних економік. Тези доповідей міжнародної науково-
практичної конференції «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», 
присвяченої 70-річчю Київського національного торговельно-економічного 
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2016.  

 

Крім вищенаведених публікацій, є низка методичних розробок на кафедрі, у т.ч. 
програми і робочі програми, практикуми, опорні конспекти лекцій. 
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