
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ  

викладача кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Лопатовської Оксани Олександрівни 

 

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані 
Обсяг (в 

сторінках) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1.  

Організаційно-економічний механізм управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку 

Стаття 

(Index 

Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2020. – №1.  

 

6/4 Нікольчук Ю.М. 

ІІ. Підручники, навчальні посібники, монографії 

2.  

Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для студентів спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Навчальний 

посібник 

Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

для студентів спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 2018. – 96 с. 

 

96 Чук Л.В. 

ІІІ. Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації 

з наукової або професійної тематики 

3.  

Особливості сучасного стану та шляхи 

удосконалення облікових аспектів відображення 

орендних операцій підприємства 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2020. – №16.  

14 Коцупей Д.О. 

4.  

Проблеми формування обліково-аналітичного 

забезпечення управління операційними 

витратами, як умова сталого розвитку 

підприємства 

Стаття 
Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №15. – С. 141-150 

10 Кізюн Л.В. 

5.  

Удосконалення документального оформлення 

ремонту основних засобів – захід оптимізації 

організації обліку видатків бюджетних установ 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №15. – С. 162-172 

11 Костенко А.О. 

6.  

Особливості  розвитку лізингового ринку в 

Україні 

 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – № 12. – С.258-265 

8 - 

7.  

Факторинг як фінансовий інструмент підтримки 

бізнесу в сучасних економічних умовах 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2017. – №11. – С. 125-132 

8 - 

8.  

Напрями удосконалення обліку дебіторської 

заборгованості підприємства 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2016. – №10. – С. 121-131 

11 Гончарук Б.О. 

ІV. Результати участі у наукових конференціях 

9.  

Вибір оптимальної системи оподаткування для 

фізичної особи-підприємця 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С. 124-127 

4 Бабій А.О. 



2 

 

10.  

Бюджетування як ефективний механізм 

управління на підприємстві 

Тези доповідей Тези доповідей VI міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми економіки та 

управління: теоретичні і практичні аспекти», 14-16 травня 

2020 року. – ХНУ, 2020. – С. 147-148. 

2 Лукашук А. В. 

11.  

Методичні підходи до управління витратами 

підприємства в сучасних умовах  

 

Тези доповідей Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 

студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку 

економіки України», 25 квітня 2020 року. – Луцький 

національний технічний університет, 2020. – С. 180-182.  

2 Кізюн Л.В. 

12.  

Удосконалення облікових аспектів відображення 

орендних операцій підприємства 

Тези доповідей Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, 

аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 31 березня 2020 р. – ХКТЕІ, 2020. – С.34-

36. 

3 Коцупей Д.О. 

13.  

Аналіз проблем організації обліку основних 

засобів підприємства 

Тези доповідей Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством», 31 березня 2020 р. – Полтавська 

державна аграрна академія,  2020. – С. 153-156 

3 Павликівська В.О. 

14.  

Особливості надання банківських послуг банками 

України 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 

року. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.678-681. 

4 - 

15.  

Ринок цінних паперів в Україні: значення та 

перспективи розвитку 

 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 51-53 

3 Ясінська А.С. 

16.  

Удосконалення організації обліку ОСББ з метою 

підвищення ефективності їх діяльності 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С.68-70 

3 Смішко Т.Л. 
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17.  

Історичний аспект виникнення банків у світі та в 

Україні 

 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 75-78 

4 Домбровський О.В. 

18.  

Особливості бюджетної системи України Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 101-103 

3 Боднар Г.С. 

19.  

Історичний аспект виникнення грошей Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 115-117 

3 Бортник Д.С. 

20.  

Особливості надання банківських послуг банками 

України 

 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 152-154 

3 - 

21.  

Особливості  розвитку лізингових операцій в 

Україні 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С. 163-165 

3 Ясінська А.С. 

22.  
Удосконалення організації обліку ОСББ Тези доповідей Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції 

27-28 грудня 2017 року, м. Хмельницький. – С. 181-184 

4 Смішко Т.Л. 

23.  
Ринок цінних паперів в Україні: перспективи 

розвитку 

Тези доповідей Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції 

27-28 грудня 2017 року, м. Хмельницький. – С. 206-210 

5 Ясінська А.С. 

24.  

Проблеми організації обліку основних засобів в 

Україні 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, 

обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.105-109. 

4 - 
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25.  

Організація оплати праці на підприємстві 

 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 21 березня 2017 року. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 48-51 

4 Федорук І.В. 

26.  

Особливості обліку малоцінних 

швидкозношуваних предметів 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 21 березня 2017 року. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 69-72 

4 Дергачова І.О. 

27.  

Факторинг як інструмент функціонування бізнесу Тези доповідей Чотирнадцята науково-практична конференція студентів 

вищих навчальних закладів споживчої кооперації України 

«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства» (ЛТЕУ) 25.05.2017 р. – С. 25-28 

 

4 Рибак К.О.  

28.  

Організація обліку дебіторської заборгованості в 

умовах зростання ризику неплатежів 

Тези доповідей Всеукраїнська наукова конференція «Обліково-аналітичне 

забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в 

умовах трансформації національної економіки» 

(Львівський торговельно-економічний університет). – 19-

20.04.2017. – С.83-85 

3 Рибак К.О. 

29.  

Ефективний аналіз фінансового стану 

підприємства – важлива умова його успішної 

діяльності 

Тези доповідей Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, 

обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2016 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2016.– С. 

3 - 

30.  

Особливості обліку руху основних засобів та 

нарахування їх амортизації 

Тези доповідей Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної 

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді – курс на ефективність», 25 

лютого 2015 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015. – 

С. 135-137 

3 Заворотна В.В. 

31.  

Методика складання та аналіз балансу 

підприємства 

Тези доповідей Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-

конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

аналізу у контексті євроінтеграції», Одеса, 2015. – С. 92-

94 

3 Кернична К.О. 

32.  
Малі підприємства: проблеми та перспективи 

розвитку 

Тези доповідей Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, Харків, 2014. - С. 169-170 

2 Якимович І.В. 
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33.  

Фінансово-кредитне забезпечення підприємств 

споживчої кооперації за участю кредитних спілок 

Тези доповідей Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної 

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді – курс на ефективність», 25 

лютого 2015 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015. – 

С. 89-92 

4 Кучеренко М.С. 

34.  

Відмінності в оподаткуванні фізичних і 

юридичних осіб на загальній та спрощеній 

системі оподаткування 

Тези доповідей Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної 

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді – курс на ефективність», 25 

лютого 2015 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015. – 

С.  96-99 

4 Карвацький А.О. 


