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ВІД УКЛАДАЧІВ

У біобібліографічному покажчику праць доктора економічних
наук, професора кафедри обліку підприємницької діяльності
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», академіка Академії економічних наук Украї-
ни, академіка Академії наук Вищої школи України, академіка
Національної Академії наук Угорщини Василя Васильовича Сопка
представлені публікації за 1964–2012 рр. Джерелом матеріалу для
покажчика є монографії, підручники, навчально-методичні посіб-
ники, статті, вміщені в наукових збірниках, довідкових і періоди-
чних виданнях.

Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Василя
Васильовича Сопка розкрито у вступній статті, підготовленій
деканом обліково-економічного факультету, кандидатом еко-
номічних наук, професором Василем Івановичем Єфіменком.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Василя Васильо-
вича Сопка;

• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність В. В. Сопка.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

укладачами підготовлено допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць В. В. Сопка;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь В. В. Сопко.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліоте-

ки ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського, Державної науково-технічної бібліотеки
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України, Національної парламентської бібліотеки України та
інших державних бібліотек, а також за матеріалами, наданими
автором. Покажчик містить 349 бібліографічних описів, які
згруповані за прямою хронологією публікацій, в межах року –
за алфавітом назв.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було опра-
цьовано de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено
згідно з чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006.

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, що цікавляться науковою спадщиною україн-
ського вченого та його досягненнями у галузі економічної науки.
Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.
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В. В. СОПКО:
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА НАУКОВОЇ

І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сопко Василь Васильович – відомий український вчений, ви-
знаний фахівець у галузі бухгалтерського обліку, доктор еконо-
мічних наук, професор, академік Академії економічних наук
України (з 1993 р.), академік Академії наук Вищої школи Украї-
ни (з 1996 р.), академік Національної Академії наук Угорщини
(з 2000 р.).

Народився 3 листопада 1928 р. в с. Суха Бронька Іршавського
району Закарпатської області у родині вчителів Йолани та Василя
Сопків. Шкільну освіту отримав у загальній народній школі
(1934–1938 рр.) та реальній гімназії у м. Берегово Закарпатської
області. Після закінчення гімназії у 1942 р. продовжив освіту за
фахом «Фінанси та бухгалтерський облік» у Фінансово-торговій
вищій школі (коледжі) м. Берегово (на той час – територія Угор-
щини) (1942–1945 рр.) та Фінансово-торговій вищій школі (коле-
джі) м. Мішкольц (Угорщина) (1945–1946 рр.). Після служби в
армії у 1952 р. вступив до Львівського торговельно-економічного
університету, який закінчив у 1956 р.

У шкільні та студентські роки Василь Сопко успішно поєд-
нував навчання і заняття спортом. Спорт був великим захоплен-
ням майбутнього вченого. Він активно і вельми успішно випро-
бовував свої сили у різних його видах. До цих занять сина дуже
схвально ставився і всіляко спонукав батько. Спочатку була ак-
робатика, потім – гімнастика. В. Сопко був бронзовим призером
першості з гімнастики гімназій північно-східного регіону Угор-
щини. Але найбільшим його уподобанням став футбол. Після
закінчення коледжу грав на першість області, а потім на першість
України за команду м. Берегово. У 1946 р. центрального захис-
ника Василя Сопка було включено до молодіжної збірної Украї-
ни, але через отриману травму він не зміг поїхати до Москви і
взяти участь у чемпіонаті. Згодом виступав у першості Радян-
ського Союзу по лінії товариства «Більшовик», у команді, яка
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виборола перше місце у 1952 р. Навчаючись у Львівському тор-
говельно-економічному інституті, грав за збірну Львова на пер-
шість України з футболу. Під час служби в армії, у прикордон-
них військах, займався фехтуванням, успішно брав участь у
різних змаганнях. За вдалу участь у змаганні зі стрільби був на-
городжений іменним годинником. Як згадує сам Василь Васи-
льович – на той час в армії це була надзвичайно висока нагоро-
да. Заняття лижним спортом принесли йому перше місце в
змаганнях у Закарпатській області. Любов до спорту Василь Ва-
сильович зберіг на всі наступні роки. Він завзятий турист та
знавець рідного краю і його природи. З юних років закладена
потреба до активного способу життя безперечно відіграла пози-
тивну роль у подальші роки.

Загальний трудовий стаж В. В. Сопка становить майже 70 ро-
ків. Початок трудової діяльності Василя Васильовича припадає на
1943 р. Він починає працювати без перерви у навчанні різноробо-
чим за наймом (липень 1943 р. – вересень 1945 р.). Після закінчен-
ня коледжу, до призову до лав Радянської армії у червні 1946 р.,
працював бухгалтером, заступником головного бухгалтера м. Бе-
регово (1945–1946) та районного відділення Держбанку (1946).
Навчаючись у Львівському торговельно-економічному інституті,
суміщав навчання з роботою (1952–1954 – на підприємствах, а у
1954–1956 рр. працював за сумісництвом викладачем у системі
Управління підготовки кадрів Центрального статистичного управ-
ління Української РСР). В. В. Сопко пройшов шлях від бухгалтера
підприємства до головного бухгалтера головного управління. З
1956 р. до 1972 р. працював головним бухгалтером та головним
бухгалтером – начальником фінансового відділу у системі спожив-
чої кооперації Закарпатської області (Великоберезнянська рай-
споживспілка (1956–1959), Перечинська райспоживспілка (1959–
1961)); у системі харчової промисловості Львівського раднаргоспу
та облвиконкому (Львівський хлібокомбінат (1961–1963), Управ-
ління харчової промисловості Львівського раднаргоспу (1963–
1965), Управління харчової промисловості Львівського облвикон-
кому (1965–1967)); у системі Міністерства харчової промисловості
України (Головному управлінні хлібопекарської та місцевої хар-
чової промисловості м. Києва (1967–1972)). Роботу головного бух-
галтера суміщав з викладацькою діяльністю в середніх та вищих
навчальних закладах м. Мукачева, Львова, Києва.

У 1971 р. В. В. Сопко захистив дисертацію на здобуття сту-
пеня кандидата економічних наук на тему «Питання організа-
ції обліку і оперативно-економічного контролю витрат на ви-
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робництво продукції підприємств хлібопекарської промисло-
вості (на матеріалах підприємств хлібопекарської промислово-
сті Міністерства харчової промисловості УРСР)».

Вся подальша наукова та педагогічна діяльність Василя Ва-
сильовича Сопка тісно пов’язана з ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ко-
лишній Київський інститут народного господарства та
Київський державний економічний університет), де він обій-
мав посади: викладача (1972–1974), доцента (1974–1982), про-
фесора кафедри (з 1982 р. до сьогодні). У 1988–1993 рр. заві-
дував кафедрою обліку у сільському господарстві.

У 1980 р. В. В. Сопко захистив докторську дисертацію на тему
«Проблеми обліку витрат на виробництво і калькуляції собівар-
тості продукції у промисловості (теоретичні та методичні аспекти
на матеріалах харчової промисловості)». Він вдало поєднує нау-
кову та педагогічну діяльність. Професор В. В. Сопко зробив
значний внесок у розвиток бухгалтерської науки та практичну
підготовку висококваліфікованих бухгалтерів.

Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік»,
«Організація обліку», «Основи наукових досліджень» тощо.

Підготував як науковий керівник 43 кандидатів економіч-
них наук та був науковим консультантом 19 докторів економі-
чних наук.

Основним напрямом наукової діяльності В. В. Сопка є
методологія, організація та удосконалення бухгалтерського
обліку, контролю, аналізу та аудиту як науки та практичної ді-
яльності. Він є автором понад 230 робіт, зокрема, 17 моногра-
фій, 62 підручників та навчально-методичних посібників за різ-
ними напрямами бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та
аудиту, понад 150 наукових статей і тез та інших наукових ро-
біт.

В. В. Сопко – визнаний фахівець у галузі бухгалтерського об-
ліку в Україні та далеко за її межами. Він учасник багатьох нау-
кових конференцій: брав участь у 125 національних і міжнарод-
них наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, в
Україні – 35, у різних містах колишнього СРСР – 55, в Угорщині
– 12, Болгарії – 7, Чехословаччині – 3, Польщі – 3, Франції – 2, а
також у Фінляндії, Італії, Іспанії, Австрії, Голландії, Сербії, Хор-
ватії, Словакії. Брав участь у конгресах Європейської асоціації
бухгалтерів – 13 разів (Амстердам, Мадрид, Венеція, Париж,
Грац, Будапешт та ін.), Асоціації бухгалтерів СНД – 4 рази та у
Всесвітньому конгресі бухгалтерів у Парижі 1998 року та ін.
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Плідною була участь професора В. В. Сопка у сумісній науково-
педагогічній роботі з Будапештським університетом, Софійським
та Варненським економічними інститутами, Варшавським еко-
номічним університетом, Московським, Санкт-Петербурзьким,
Алма-Атинським та іншими університетами.

Проявом визнання науковою спільнотою та міжнародного ав-
торитету вченого безумовно є той факт, що Василь Васильович є
академіком трьох академій, членом Європейської асоціації бух-
галтерів (з 1981 р.), експертом комісії ЮНКТАД ООН з питань
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Транснаціональних корпораціях (з 1992 р.). Як експерт ООН брав
участь у роботі експертних комісій в Парижі, Венеції, Нью-
Йорку, Хельсінки, Відні та ін.

В. В. Сопко є одним із засновників Академії економічних
наук України, засновником Спілки аудиторів України та її
членом. Член Аудиторської палати України (з 1993 р.), обирав-
ся президентом Спілки аудиторів України (1993–1995) та голо-
вою Аудиторської палати України (1993–1996). Він багато
років є членом наукових рад з присудження наукових ступе-
нів доктора та кандидата економічних наук Київського націо-
нального економічного університету імені Вадима Гетьмана
та Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету.

Василь Васильович є членом редакційних колегій науково-
практичних журналів: «Бухгалтерський облік та аудит» (з 1994 р.),
«Економіка, фінанси і право» (з 2000 р.), «Актуальні проблеми
економіки» (з 2000 р.), «Аудитор України» (з 2002 р.).

Останні чотири десятиліття життя Василя Васильовича Сопка
минули у стінах Київського національного економічного універ-
ситету. Зусилля В. В. Сопка у ці роки були спрямовані насампе-
ред на підвищення якості підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку для народного господарства, на популяризацію професії
бухгалтера-економіста. Він виховав чимало учнів, які несуть по
життю ідеї заснованої ним бухгалтерської школи. Він вважає, що
кожен бухгалтер має бути професіоналом своєї справи, фахівцем
у повному розумінні цього слова.

В. В. Сопко і сьогодні продовжує активну викладацьку і нау-
кову діяльність та багато пише. Причому книги його вирізняють-
ся дивовижною простотою викладу та ілюстративністю. Продов-
жує викладати дисципліни «Основи наукових досліджень» й
«Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу», є на-
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уковим керівником і консультантом з підготовки кандидатських
та докторських дисертацій.

Притаманні Василю Васильовичу почуття високої відпові-
дальності, працелюбство, доброзичливість, щирість, глибока по-
рядність, висока професійна та внутрішня культура здобули йому
високу повагу та визнання колег – викладачів і студентів.

Його характеризують високий професіоналізм, любов до
науки, глибокі знання і вміння передавати їх молодому поко-
лінню, талант дослідника і відповідальність у роботі. Колеги
шанобливо називають його «головним бухгалтером і аудито-
ром держави».

Як влучно зазначалось у публікації з нагоди 60-річчя від дня
народження, «всі, хто знає Василя Васильовича Сопка, знають
його схильність до точності, якості, ретельності в оцінках і вели-
кого, і малого. Він володіє майстерним вмінням побачити пред-
мет, припустимо, бухгалтерський документ, відразу в цілому і в
деталях. Багатьма методами він миттєво зіставляє ці деталі, зі-
штовхує, аналізує їх, і помилка сама про себе заявляє. Інтуїтивно
він відчуває і цифру, і слово, і таку реальну річ, як народна ко-
пійка. Вміння це професійне»1.

Талановитий учений, педагог В. В. Сопко живе інтересами
колективу і його творчими планами. В особі Василя Васильо-
вича поєднуються найкращі якості людини: мудрість та інте-
лект, чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і
вміння обстояти власну позицію. Він сповнений готовності
віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на благо на-
шої країни.

У всіх цих чеснотах Василь Васильович є взірцем для колег,
прикладом для наслідування та людиною, якою не перестає захоп-
люватися молодь.

В. В. Сопко має нагороди: Урядова нагорода Кабінету мініст-
рів СРСР «Ударник десятої п’ятирічки» (1981), медаль «Ветеран
праці» (1984), Почесна грамота Міністерства освіти СРСР (1984),
Почесна грамота Київського інституту народного господарства
ім. Д. С. Коротченка (1988), знак «Відмінник освіти України»
Міністерства освіти України (1996), Почесні грамоти Кабінету
Міністрів України (2001, 2004, 2005, 2006, 2007), звання «заслу-
жений працівник Київського національного економічного універ-
ситету» (2001), знак «Знак пошани» (2002), Подяка Київського

                     
1 Ліпко Р. Праця плюс творчість / Р. Ліпко // Радянський економіст / Київ. ін-т нар.

госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – 1988. – 8 груд. (№ 37). – С. 1.
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міського голови (2003), Подяка Кабінету Міністрів України за ва-
гомий внесок у розвиток освіти (2006), знак «За розбудову осві-
ти» (2007), Золота медаль імені М. І. Туган-Барановського (2009),
Подяка Міністерства фінансів України за внесок у розвиток бух-
галтерського обліку (2010), Подяка Аудиторської палати України
за вагомий внесок у розвиток аудиту в Україні та з нагоди профе-
сійного свята «День бухгалтера» (2011) та багато інших подяк від
громадських організацій.

В. І. Єфіменко, професор,
декан обліково-економічного факультету

 ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,

заслужений працівник освіти України
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

1979 р. – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої спе-
ціальної освіти СРСР за багаторічну плідну науково-педагогічну
діяльність в підготовці висококваліфікованих спеціалістів

1981 р. – Урядова нагорода Кабінету Міністрів СРСР «Удар-
ник десятої п’ятирічки»

1984 р. – медаль «Ветеран праці»
1984 р. – Почесна грамота Міністерства освіти СРСР
1988 р. – Почесна грамота Київського інституту народного го-

сподарства ім. Д. С. Коротченка
1996 р. – знак «Відмінник освіти України» Міністерства осві-

ти України
1999 р. – звання «Почесний член Федерації професійних бух-

галтерів і аудиторів України» за значний внесок у розвиток бух-
галтерської професії в Україні присвоєне рішенням IV з’їзду чле-
нів ФПБАУ

2001 р. – звання «Заслужений працівник Київського націона-
льного економічного університету»

2001 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2002 р. – знак «Знак Пошани»
2002 р. – Почесна грамота за видатні заслуги в науково-

просвітницькій та освітній діяльності в зв’язку з 50-річчям Това-
риства «Знання»

2003 р. – Подяка Київського міського голови за вагомий осо-
бистий внесок у розвиток аудиторської діяльності, високий про-
фесіоналізм

2004 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2004 р. – Подяка Голови Київської міської державної адмініс-

трації за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки
та з нагоди 75-річчя від дня народження

2005 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2005 р. – Почесна грамота Аудиторської палати України та

Спілки аудиторів України за активну участь у роботі професійної
організації по забезпеченню розвитку аудиту в Україні та з наго-
ди другої річниці свята «День бухгалтера»

2006 р. – Подяка Кабінету Міністрів України за вагомий осо-
бистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висо-
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кокваліфікованих спеціалістів та з нагоди 100-річчя від дня за-
снування Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

2006 р. – Подяка Кабінету Міністрів України за вагомий вне-
сок у розвиток освіти

2006 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2007 р. – знак «За розбудову освіти»
2007 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2008 р. – Почесна грамота Видавничого концерну «НІКО» на

честь Дня Перемоги і за неоціненний особистий внесок у справу
розвитку бухгалтерського обліку в Україні

2008 р. – почесна відзнака у вигляді ордену «За розбудову
освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної фор-
ми власності за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у
становлення сучасної освіти України і підготовку висококва-
ліфікованих спеціалістів та з нагоди 80-річчя від дня наро-
дження

2008 р. – Почесна грамота Спілки аудиторів України за актив-
ну участь у розвитку аудиту в Україні

2008 р. – Почесна грамота Товариства «3нання» України за
значний внесок у розвиток Товариства «Знання» України, бага-
торічну роботу щодо популяризації економічних знань та з наго-
ди 80-річчя від дня народження

2008 р. – Почесна грамота та нагрудна відзнака «За професіо-
налізм» за внесок у розвиток незалежного аудиту, підтримку імі-
джу професії у суспільстві, значні досягнення в підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців в галузі обліку, аналізу та аудиту та з
нагоди ювілею

2008 р. – Подяка Міністерства фінансів України за багаторічну
плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у розви-
ток національних стандартів бухгалтерського обліку, становлення
незалежного аудиту в Україні та з нагоди 80-річчя від дня наро-
дження

2008 р. – Подяка Всеукраїнської бухгалтерської газети «Все
про бухгалтерський облік» за неоціненний внесок у розвиток бух-
галтерської науки, видатні заслуги у становленні вищої освіти не-
залежної України, великі досягнення на ниві викладацької діяль-
ності та з нагоди 80-річчя від дня народження

2008 р. – Велика Золота медаль «80 років» від Університету
«Крок» за вагомий внесок у розвиток університету, професійні
заслуги і педагогічну майстерність та у зв’язку з досягненням ві-
ку зрілої мудрості – 80 років
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2009 р. – Золота медаль імені М. І. Туган-Барановського Ака-
демії економічних наук України за значні досягнення у галузі
економічної науки

2010 р. – Почесна грамота Аудиторської палати України, Фе-
дерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Спілки
аудиторів України за активну наукову діяльність у галузі бухгал-
терського обліку та аудиту в Україні та з нагоди професійного
свята «День бухгалтера»

2010 р. – Подяка Міністерства фінансів України за вагомий
внесок у розвиток бухгалтерського обліку

2011 р. – Подяка Аудиторської палати України за вагомий
внесок у розвиток аудиту в Україні та з нагоди професійного свя-
та «День бухгалтера»
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА СОПКА

1964

1. Централизация и механизация учета / В. Сопко // Бухга-
лтерский учет. – 1964. – № 9. – С. 38–41.

1965

2. Больше внимания использованию основных производс-
твенных фондов / В. Сопко // Хлебопекарная и кондитерская
промышленность. – 1965. – № 4. – С. 27–28.

3. Заполнение расчетных книжек на машине / В. В. Сопко //
Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1965. –
№ 7. – С. 22.

1966

4. Анализ использования основных фондов / В. Сопко //
Бухгалтерский учет. – 1966. – № 1. – С. 62–63.

1967

5. Учет затрат на производство в пищевой промышленно-
сти / В. Сопко // Бухгалтерский учет. – 1967. – № 9. – С. 43–44.

1968

6. Об учете затрат на производство на хлебокомбинатах /
В. В. Сопко // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. –
1968. – № 3. – С. 32–33.

7. Об учете затрат по управлению производством на хле-
бокомбинатах / В. В. Сопко // Хлебопекарная и кондитерская
промышленность. – 1968. – № 10. – С. 29–30.

8. Отчетность о себестоимости продукции в пищевой
промышленности должна быть единой / В. Сопко // Вестник
статистики. – 1968. – № 5. – С. 83.

9. Учет затрат по управлению производством : (в порядке
обсуждения) / В. Сопко // Бухгалтерский учет. – 1968. – № 6. –
С. 26–28.
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1969

10. Организация учета в новых условиях / В. Сопко // Бух-
галтерский учет. – 1969. – № 2. – С. 41–44.

1971

11. Вопросы организации учета и оперативно-
экономического контроля затрат на производство продукции
предприятий хлебопекарной промышленности (на материа-
лах предприятий хлебопекарной промышленности Минис-
терства пищевой промышленности УССР) : автореф. дис. ...
канд. экон. наук (601) / Сопко Василий Васильевич ; Киев. ин-т
нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К., 1971. – 24 с.

12. Централизация и механизация учета / В. Сопко // Бух-
галтерский учет. – 1971. – № 8. – С. 15–21.

1972

13. Методические указания по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на пищекомбина-
тах местной пищевой промышленности / В. В. Сопко [и др.]. – К.
: ПКТИ МПП УССР, 1972. – 220 с.

14. Організація єдиної системи обліку на підприємствах
харчової промисловості / В. В. Сопко // Харчова промисловість. –
1972. – № 1. – С. 12–14.

15. Організація обліку в умовах внутрішньозаводсько-
го госпрозрахунку на підприємствах хлібопекарної промис-
ловості / В. В. Сопко // Харчова промисловість. – 1972. – № 3. –
С. 21–23.

1973

16. Внутризаводский хозрасчет на хлебокомбинатах
Украины / В. В. Сопко // Бухгалтерский учет. – 1973. – № 9. –
С. 29–32.

17. Нормативний облік виробництва в хлібопеченні : [мо-
нографія] / В. В. Сопко. – К. : Техніка, 1973. – 180 с.

18. Учебное задание по машинной обработке экономичес-
кой информации по курсу «Бухгалтерский учет» : для студен-
тов-экономистов неучетных специальностей / В. В. Сопко. – К.,
1973. – 103 с.
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19. Учет брака в хлебопекарной промышленности /
В. В. Сопко // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. –
1973. – № 4. – С. 29–30.

1974

20. Облік затрат та калькулювання собівартості продукції
у хлібопекарній промисловості : [монографія] / В. В. Сопко. –
К. : Техніка, 1974. – 118 с.

21. Формирование себестоимости хлебопекарной продук-
ции, организация и планирование затрат / В. В. Сопко // Пи-
щевая промышленность. – 1974. – № 1.

1975

22. Проблемы нормативного учета в условиях «ОАСУ-
пищепром» (УССР) / В. В. Сопко // Экономические проблемы
эффективности производства : науч. труды / М-во высш. и сред.
спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Корот-
ченко. – К., 1975. – Вып. 8 : Проблемы обработки и анализа эко-
номической информации. – С. 21–28.

23. Удосконалення організації і методики затрат та обчис-
лення собівартості продукції / В. В. Сопко // Харчова промис-
ловість. – 1975. – № 3. – С. 18–23.

1976

24. Анализ хозяйственной деятельности предприятий хле-
бопекарной промышленности : [монография] / А. И. Бессараб,
В. В. Сопко. – М. : Пищ. пром-сть, 1976. – 183 с.

25. Досвід і перспективи централізації і механізації обліку /
В. В. Сопко // Харчова промисловість. – 1976. – № 1. – С. 22–26.

26. Издержки производства и себестоимость продукции в
пищевой промышленности : [монография] / В. В. Сопко. – К. :
Технiка, 1976. – 184 с.

1977

27. Методические указания и учебные задания для прак-
тических занятий по бухгалтерскому учету : для студентов-
экономистов неучетных специальностей 1701, 1702, 1704, 1736 /
В. В. Сопко [и др.]. – К., 1977. – 119 с.
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28. Основы научных исследований : [учеб. пособие для сту-
дентов специальности 1737 «Бухгалтерский учет»] / В. В. Сопко ;
М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.
хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1977. – 88 с.

1978

29. Нормативный учет затрат производства в пищевой
промышленности / В. В. Сопко. – М. : Пищ. пром-сть, 1978. –
144 с.

30. Оперативный учет и контроль за формированием се-
бестоимости продукции / В. В. Сопко // Хлебопекарная и конди-
терская промышленность. – 1978. – № 3. – С. 41–42.

1979

31. Методологические аспекты учета затрат процесса
производства / В. В. Сопко // Проблемы совершенствования уче-
та, экономического анализа и внедрения внутреннего хозрасчета :
тез. докл. респ. науч.-произв. конф., (Ташкент, сентябрь 1979 г.) /
М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташкент. ин-т нар.
хоз-ва, Ком. по бух. учету и экон. анализу УзРСНТО. – Ташкент :
ТИНХ, 1979. – C. 88–89.

32. Учет и анализ производства и реализации продукции
пищевой промышленности : [монография] / В. В. Сопко,
М. П. Кульгавец. – К. : Техніка, 1979. – 144 с.

1980

33. Проблемы учета затрат на производство и калькуля-
ции себестоимости продукции в промышленности (теорети-
ческие и методические аспекты на материалах пищевой про-
мышленности) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 /
Сопко Василий Васильевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Ко-
ротченко. – К., 1980. – 45 с.

1981

34. Конференція в Баку : [про Всесоюзну науково-
практичну конференцію «Бухгалтерський облік в умовах удоско-
налення господарського механізму», Баку, 19–21 листоп. 1981 р.] /
В. Сопко // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва
ім. Д. С. Коротченка. – 1981. – 2 груд. (№ 37). – С. 2.
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35. Проблемы методологии и организации промышленно-
го бухгалтерского учета / В. В. Сопко, А. Н. Кузьминский // Бух-
галтерский учет в условиях совершенствования хозяйственного
механизма. Секция 1. Проблемы методологии и организации
промышленного бухгалтерского учета, ч. 1 : тез. докл. Всесоюз.
науч.-практ. конф., (Баку, 19–21 нояб. 1981 г.) / Всесоюз. совет
НТО [и др.]. – М., 1981. – С. 68.
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36. Нормативный учет затрат на производство – важный
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38. Учет затрат на производство и калькулирование себе-
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39. Внедрению нормативного метода учета – плановые на-
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40. Опыт анализа материальных и трудовых ресурсов на
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41. Совершенствование экономического анализа себесто-
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43. Организация контроля и учета в объединениях : [моно-
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Технiка, 1984. – 200 с.
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базы экономического анализа себестоимости продукции (на
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47. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйст-
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чающихся по специальности «Бух. учет и анализ хоз. деятельнос-
ти»] / А. Н. Кузьминский, В. В. Сопко ; под ред. А. Н. Кузьмин-
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48. Совершенствование методики оперативно-бухгалтер-
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22–24 мая / АН УССР, Донец. науч. центр, Ин-т экономики пром-
сти [и др.] ; [редкол.: Н. Г. Чумаченко (пред.) и др.]. – Донецк :
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50. Учет, контроль и анализ хозрасчетной деятельности
предприятий в новых условиях хозяйствования (на примере
предприятий пищевой промышленности) : [метод. разраб.] /
О-во «Знание» УССР, Респ. Дом экон. и науч.-техн. пропаганды ;
[подгот.: В. В. Сопко, Л. Е. Берадзе]. – К. : Знание : РДЭНТП,
1986. – 18 с. – (В помощь лектору и специалисту) (Новые условия
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51. Формирование нормативной базы оперативного управ-
ления себестоимостью продукции при нормативном учете на
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основе поэтапного построения и структуризации процесса
производства / В. В. Сопко // Совершенствование бухгалтерско-
го учета в народном хозяйстве : тез. докл. пленарного заседания
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нко (пред.) и др.]. – Донецк : ИЭП АН УССР, 1986. – С. 44–49.

1988

52. Информационная база нормативного метода учета за-
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анализа и отчетности в современных условиях хозяйствования :
тез. докл. / Челябин. гос. ун-т [и др.] ; [науч. ред. В. К. Бакулина]. –
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53. Моделирование организации анализа издержек произ-
водства на основе нормативного метода учета / В. В. Сопко //
Совершенствование учета, анализа и контроля на предприятиях в
условиях полного хозяйственного расчета : Всесоюз. науч.-практ.
конф., Москва, 28–30 нояб. 1988 г. : тез. докл. / Моск. фин. ин-т
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54. Обзор венгерского журнала «Самвител эш юдвителтех-
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1988. – № 12. – С. 62–65.

55. Поэтапное построение и структуризация учета издержек
производства на основе нормативного метода / В. В. Сопко //
Совершенствование системы хозяйствования в экономическом
районе : тез. докл. науч.-практ. конф., Хабаровск, 1988 г. – Хаба-
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56. Совершенствование организации нормативного учета
издержек производства / В. В. Сопко // Совершенствование уче-
та, статистики и контроля в народном хозяйстве : тез. докл. Респ.
науч.-практ. конф., 24–25 окт. 1988 г. / Гос. ком. УССР по статис-
тике [и др.] ; [редкол.: Н. И. Борисенко (пред.) и др.]. – К., 1988. –
С. 168–169.

57. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции
в промышленности : [монография] / В. В. Сопко, А. Н. Патрик. –
К. : Тэхника, 1988. – 112 с.
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58. Методичні рекомендації до організації самостійної ро-
боти студентів / В. В. Сопко ; Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Ко-
ротченка. – К. : КІНГ, 1989. – 12 с.
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59. Моделирование информационной базы анализа издер-
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Учет, контроль и экономический анализ в условиях совершенст-
вования хозяйственного механизма : тез. докл. зональной
науч.-практ. конф., Ярославль, 1989 г. / Ярослав. гос. ун-т [и др.]. –
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60. Модель поэтапного построения учета издержек для
управления затратами и себестоимостью / В. В. Сопко // Совер-
шенствование учета, отчетности и анализа в условиях полного
хозрасчета и самофинансирования : тез. докл. науч.-практ. конф.,
Челябинск, 1989 г. – Челябинск, 1989. – С. 12–14.

61. Построение бухгалтерского учета издержек в новых
условиях хозяйствования / В. В. Сопко // Совершенствование
учета, контроля и анализа на предприятиях пищевой промыш-
ленности АПК в условиях полного хозяйственного расчета и са-
мофинансирования : сб. докл. науч.-практ. конф., [Тернополь,
25–27 апр. 1989 г.]. – Тернополь, 1989. – С. 8–11.
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62. Бухгалтерский учет хозрасчетных, подрядных и аренд-
ных отношений внутри предприятия / В. В. Сопко // Теория и
практика перестройки хозяйственного механизма : материалы
конф., (Киев, 18–20 апр. 1990 г.) : [в 3 ч.] / М-во высш. и сред.
спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Корот-
ченко [и др.] ; [редкол.: В. С. Савчук (отв. ред.) и др.]. – К. :
КИНХ, 1990. – Ч. 3. – С. 156–157.

63. Методические и организационные основы функциональ-
но-стоимостного анализа (ФСА) на предприятии : метод. реко-
мендации для студентов экон. специальностей всех форм обучения /
М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко ; [сост.: В. В. Сопко, А. М. Герасимович,
Е. В. Долгополов и др.]. – К. : КИНХ, 1990. – 84 с.

64. Нормативный метод планирования и учета в пищевой
промышленности : [монография] / В. В. Сопко, А. М. Герасимо-
вич, М. С. Игнатенко. – К. : Урожай, 1990. – 160 с.

65. Организационные и методические основы построения
учета хозрасчетных подразделений предприятия / В. В. Сопко
// Совершенствование учета, отчетности и анализа в условиях сов-
ременных организационных форм хозяйствования : [сб. тез. докл.
науч.-практ. семинара] / [под. ред. В. К. Бакулиной, Т. И. Бухтияро-
вой]. – Челябинск, 1990. – С. 3–4.
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изводственных подразделений при внутрихозяйственном ра-
счете, коллективном и арендном подряде на предприятиях
медицинской промышленности / М-во мед. пром-сти СССР ;
[сост. В. В. Сопко]. – К., 1990. – 101 с.

67. Основи наукових досліджень : [навч. посіб. для студ.
спец. «Бух. облік, контроль і аналіз госп. діяльн.»] / В. В. Сопко ;
М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Навч.-метод. каб. з вищ.
освіти, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К. :
НМК ВО, 1990. – 148 с.

68. Основы научных исследований : [учеб. пособие по спе-
циальности «Бух. учет, контроль и анализ хоз. деятельности»] /
В. В. Сопко ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-
метод. каб. по высш. образованию, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – К. : УМК ВО, 1990. – 157 с.

69. Построение информационной базы хозрасчетной дея-
тельности производственных подразделений предприятия /
В. В. Сопко // Роль главного бухгалтера в совершенствовании
управления предприятием : [материалы науч.-техн. конф., Сверд-
ловск, 17 окт. 1990 г.]. – Свердловск, 1990. – С. 62–64.

70. Учет издержек в условиях второй формы хозрасчета и
подряда / В. В. Сопко // Учет и экономический анализ в условиях
современных форм хозяйствования : [сб. ст.] / Моск. гос. ун-т
им. В. М. Ломоносова ; под ред. А. Д. Шеремета, А. Ф. Аксенен-
ко. – М. : Изд-во М-ва финансов СССР, 1990. – Ч. 1. – С. 9–11.

71. Учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
хозрасчетных подразделений предприятий пищевой промыш-
ленности : [метод. рекомендации] / О-во «Знание» УССР, Респ.
Дом экон. и науч.-техн. пропаганды ; [подгот. В. В. Сопко]. – К. :
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ния) (В помощь лектору и специалисту).
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галтеров / В. В. Сопко // Бухгалтерский учет. – 1991. – № 1. –
С. 52–54.



25

74. Каркас управления рыночной экономикой / В. Сопко //
Экономика Советской Украины. – 1991. – № 6. – С. 60–63.
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вах ринкової економіки : (тези доп. респ. наук.-практ. конф.,
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ресня 2001 р.

39. Теорія і практика незалежного аудиту в Україні : Всеук-
раїнська науково-практична конференція, Київ, 25–26 жовтня
2001 р.

40. Проблеми реформування бухгалтерського обліку і аудиту
в Україні відповідно до міжнародного досвіду : круглий стіл,
Київ, 2002 р.

41. Теория и практика представления сводной бухгалтерской
отчетности : научно-практическая конференция, Киев, 10 января
2002 г.
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42. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності під-
приємства» : Міжнародна науково-методична конференція, Київ,
16–17 травня 2002 р.

43. Основні напрямки роботи з питань регулювання методо-
логії бухгалтерського обліку в Україні : круглий стіл, Київ, 4 жо-
втня 2002 р.

44. 10 років професійного аудиту в Україні : Ювілейна науково-
практична конференція аудиторів України, Київ, 17 жовтня
2002 р.

45. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),
ХІХ сесія міжурядової комісії з питань міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та звітності, Женева, 2003 р.

46. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),
ХХІ сесія міжурядової комісії з питань обліку в системі корпора-
тивного управління, 2003 р.

47. Інноваційні чинники розвитку економіки: проблеми облі-
ку, аналізу та аудиту : студентська наукова конференція, присвя-
чена пам’яті доктора економічних наук, професора, заслуженого
діяча науки і техніки Олексія Сергійовича Бородкіна, Київ,
27 березня 2003 р.

48. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),
ХХ сесія міжурядової комісії з питань бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, Женева, 27 вересня–2 жовтня 2003 р.

49. 10 років Національному центру обліку та аудиту України :
науково-практична конференція, Київ, грудень 2003 р.

50. Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європей-
ських стандартів і принципів Болонського процесу : VII Між-
народна науково-практична конференція, Сніна (Словаччина),
23–26 березня 2004 р.

51. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою ді-
яльністю : Міжнародна науково-практична конференція, Черкаси,
24–26 березня 2004 р.

52. Аудит: международный опыт и национальные особенности :
ІІІ Международная научная конференция, Житомир, 20–21 мая
2004 г.

53. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : Міжнародна на-
уково-практична конференція, Львів, 27–28 травня 2004 р.

54. Операційний аудит об’єктів оподаткування : ІІІ Міжрегіо-
нальна науково-практична конференція, Запоріжжя, 28–29 травня
2004 р.

55. Проблемы развития теории бухгалтерского учета, анализа
и контроля : международная научная конференция, Брест,
10–11 сентября 2004 г.
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56. Забезпечення якості аудиту : ІV Міжрегіональна науково-
практична конференція, Дніпропетровськ, 24–25 вересня 2004 р.

57. Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складо-
вої інформатизації суспільства : міжнародна міжвузівська науково-
практична конференція, смт. Воловець, 21–23 жовтня 2004 р.

58. Україна: людина, суспільство, природа : ХІ щорічна нау-
кова конференція в межах Днів науки в Національному універси-
теті «Києво-Могилянська академія», Київ, 24–28 січня 2005 р.

59. Удосконалення змісту та форм організації навчального
процесу відповідно до міжнародних стандартів : науково-
методична конференція, Київ, 2–4 лютого 2005 р.

60. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяль-
ності в Україні : Міжнародна науково-практична конференція,
Львів, 25–26 березня 2005 р.

61. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту в умовах міжнародної інтеграції : Міжнародна науково-
практична конференція, Київ, 20–22 квітня 2005 р.

62. Развитие учета и аудита как основы информационно-
аналитической системы предприятия : Международная научно-
практическая конференция, Харьков, 17–18 ноября 2005 г.

63. Майбутнє – аудит : Всеукраїнська міжвузівська науково-
практична конференція, Кривий Ріг, 18 листопада 2005 р.

64. Удосконалення обліково-аналітичної освіти в контексті
Болонського процесу : Всеукраїнська науково-методична конфе-
ренція, Київ, 23 грудня 2005 р.

65. Україна: людина, суспільство, природа : ХІІ щорічна нау-
кова конференція в межах Днів науки в Національному універси-
теті «Києво-Могилянська академія», Київ, 23–27 січня 2006 р.

66. Проблеми методології і організації внутрішнього аудиту :
науково-методичний семінар, Київ, 23–24 лютого 2006 р.

67. Становлення та розвиток обліку, контролю та аналізу в
Україні : Міжнародна наукова конференція, Київ, 16–17 березня
2006 р.

68. Теорія і практика державного аудиту в Україні : круглий
стіл, Київ, 14 квітня 2006 р.

69. Система бухгалтерського обліку в Україні: критичний
аналіз і напрями трансформації : Всеукраїнська наукова конфе-
ренція, Тернопіль, 14–15 квітня 2006 р.

70. Обліково-аналітичні системи: глобальний та національний
аспекти : Міжнародна науково-практична конференція, Полтава,
16–17 травня 2006 р.
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71. Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і
аудиту та перспективи для України : Міжнародна науково-
практична конференція, Київ, 19 травня 2006 р.

72. Адаптація міжнародної термінології до потреб бухгалтер-
ського обліку та фінансового контролю (методологічний та орга-
нізаційний аспекти) : круглий стіл, Київ, 5 червня 2006 р.

73. Останні зміни в законодавстві, особливості сплати ПДВ,
актуальні питання податку на прибуток : Великий бухгалтер-
ський семінар, Київ, 14–16 липня 2006 р.

74. Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан,
актуальні проблеми та перспективи розвитку : ІV Міжнародна
науково-практична конференція, Тернопіль, 10–12 жовтня 2006 р.

75. Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового
покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів
підготовки фахівців: шляхи розвитку : науково-методична кон-
ференція, Київ, 6–8 лютого 2007 р.

76. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності: досвід та перспективи впровадження в країнах пе-
рехідної економіки : Міжнародна науково-практична конферен-
ція, Київ, 28 лютого–1 березня 2007 р.

77. Управлінський облік: наукові аспекти, практика та мето-
дика викладання : круглий стіл, Київ, 20 квітня 2007 р.

78. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту
підприємства : Міжнародна науково-практична конференція,
Львів, 20–22 квітня 2007 р.

79. Система фінансового контролю в Україні: напрями транс-
формації : Всеукраїнська наукова конференція, Тернопіль,
22–24 квітня 2007 р.

80. Фінансовий контроль в Україні: напрямки трансформації :
Всеукраїнська науково-практична конференція, Тернопіль,
22–24 квітня 2007 р.

81. Організація самодостатності промислового регіону: про-
блеми ринку, економіки і бізнесу : Міжрегіональна науково-
практична конференція, Луганськ, 18 травня 2007 р.

82. Актуальні питання застосування стандартів аудиту та ети-
ки : VI Міжрегіональна науково-практична конференція, Запоріж-
жя, 25–26 травня 2007 р.

83. Етика професійних бухгалтерів: досвід, реалії, перспекти-
ви : Міжнародна конференція, Київ, 31 травня–1 червня 2007 р.

84. Запровадження міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності в Україні: досвід, проблеми та перспективи : круглий стіл,
Київ, 29 серпня 2007 р.
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85. Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механі-
зму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економі-
ки : Міжнародна науково-практична конференція, Ужгород,
4–5 жовтня 2007 р.

86. Аудиторські послуги: ціна та якість : Міжнародна науко-
во-практична конференція, Київ, 26–28 жовтня 2007 р.

87. Система державної статистики в Україні: сучасний стан,
проблеми, перспективи : V Міжнародна науково-практична кон-
ференція з нагоди Дня працівників статистики, Київ, 5–6 грудня
2007 р.

88. Досвід організації та активізації навчального процесу на
основі впровадження інноваційних технологій : науково-мето-
дична конференція, Київ, 5–8 лютого 2008 р.

89. Моделювання систем і процесів обліку, аналізу та аудиту :
Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, 10–11 квіт-
ня 2008 р.

90. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового ви-
робництва в Україні в постіндустріальний період : Десяті річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
Київ, 10–11 квітня 2008 р.

91. Сучасні вимоги та шляхи розвитку бухгалтерського обліку
в Україні : круглий стіл, Київ, 29 травня 2008 р.

92. Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний
стан, перспективи розвитку : VІІ Міжнародна наукова конферен-
ція, Житомир, 3–4 листопада 2008 р.

93. Аудит та держава: якість та відповідальність : науково-
практична конференція, с. Ладинка, Чернігівського району,
14–16 листопада 2008 р.

94. Якість бухгалтерських та аудиторських послуг: складові
захисту суспільних інтересів : Міжнародна конференція, Київ,
11 грудня 2008 р.

95. Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та
практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр : науково-
методична конференція, Київ, 3–4 лютого 2009 р.

96. Історична роль бухгалтерського обліку в умовах глобалі-
зації економіки : круглий стіл (День обліково-економічного фа-
культету Київського національного торговельно-економічного
університету), Київ, 19 квітня 2009 р.

97. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобаль-
них змін : Міжнародна науково-практична конференція, Київ,
23 жовтня 2009 р.
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98. Зміни в міжнародних стандартах фінансової звітності. Но-
ві правила консолідації : Міжнародний науково-практичний се-
мінар, Київ, 11 грудня 2009 р.

99. Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності
оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, пробле-
ми, перспективи розвитку : науково-методична конференція,
Київ, 2 лютого 2010 р.

100. Організаційно-економічні трансформації в аграрному ви-
робництві : Дванадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу
вчених економістів-аграрників, Київ, 25–26 лютого 2010 р.

101. Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи
розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, Івано-
Франківськ, 15–16 квітня 2010 р.

102. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в
розвитку економічної науки та практики : Міжнародна науково-
практична конференція, Київ, 14 травня 2010 р.

103. Бухгалтерський облік як інформаційна система в управ-
лінні економікою : Міжнародна науково-практична конференція,
Луганськ, 25–26 червня 2010 р.

104. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми обліково-
го, контрольного і аналітичного забезпечення управління підпри-
ємством : міжнародна науково-практична конференція, Луцьк,
29–30 червня 2010 р.

105. База знань сучасного аудитора. Стан та напрямки її роз-
витку : Всеукраїнська наукова конференція викладачів та науко-
вців, Київ, 28 жовтня 2010 р.

106. XLVII наукова конференція професорсько-викладацького
складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених струк-
турних підрозділів Національного транспортного університету,
Київ, 24 лютого 2011 р.

107. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, мето-
дологія та організація : ІХ Міжнародна наукова конференція,
Київ, 25 березня 2011 р.

108. Роль аудиту у зміцненні фінансової стабільності : круглий
стіл, Київ, 25 березня 2011 р.

109. Наукова складова навчального процесу та інноваційні
технології його розвитку : науково-методична конференція, Київ,
12 квітня 2011 р.

110. Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної
та аналітичної функції у соціокультурному просторі сучасного
бізнесу : Міжнародна науково-практична конференція, Донецьк,
12–13 травня 2011 р.
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111. Інституціональні засади трансформації в аграрній сфері :
Тринадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених еконо-
містів-аграрників, Київ, 20–21 червня 2011 р.

112. Аудит: сучасність та майбутнє : Міжнародна конферен-
ція, Київ, 14–15 жовтня 2011 р.

113. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних
процесів : Всеукраїнський науково-методичний семінар, Ірпінь,
27 жовтня 2011 р.

114. Реформування економіки України: стан та перспективи :
VІ Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 24–25 ли-
стопада 2011 р.

115. Фінансово-економічна стабільність у контексті європей-
ської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція,
Київ, 27 січня 2012 р.

116. Досвід роботи підприємств при фінансовій кризі : Все-
українська науково-практична конференція, Миколаїв, 28 березня
2012 р.

117. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, мето-
дологія та організація : Х Міжнародна наукова конференція, при-
свячена пам’яті доктора економічних наук, професора, заслуже-
ного діяча науки і техніки Олексія Сергійовича Бородкіна, Київ,
30 березня 2012 р.



79

Зміст

Від укладчів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

В. В. Сопко: штрихи до портрета наукової і педагогічної дія-
льності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Нагороди та відзнаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Хронологічний покажчик друкованих праць Василя
Васильовича Сопка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Редактор та член редакційної колегії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Рецензент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Наукова школа вченого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Автореферати докторських дисертацій, захищених під
керівництвом В. В. Сопка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під
керівництвом В. В. Сопка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Література про життя та діяльність В. В. Сопка . . . . . . . . . . . . 51

Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Алфавітний покажчик назв праць В. В. Сопка . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав
участь В. В. Сопко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



80

Довідково-бібліографічне видання

CОПКО
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

Укладачі:
КОНОВАЛЕНКО Тетяна Олександрівна

БОЙКО Ірина Юріївна
ВАЙТЕШОНОК Ріта Олександрівна
ТУРТОВА Надія Олександрівна

Художник обкладинки Т. Зябліцева
Верстка Я. Ткаченко

Підписано до друку 07.12.12. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 5,12.
Обл.-вид. арк. 5,82. Наклад 100 пр. Зам. № 12-4581.

Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)
Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44

E-mail: publish@kneu.kiev.ua




