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Найважливіші науково-

методологічні роботи, за 

останні 5 років 

MONOGRAPH  
− Лугош Л.М. / Неприбуткові організації: сучасні 

особливості обліку, джерела фінансування. / Монографія / 
Ужгород, Видавничий відділ КаУ ім. А.Волошина, 2015 р. 
-   211 С.  

TEXTBOOK, STUDY GUIDE: 
−  

SCIENTIFIC ARTICLE  
− Лугош Л.М. Вплив інституційного середовища на розвиток 

інноваційної діяльності  Moderniveda.-Praha.-Ceska Repyublika- 
№ 8 -2019 

− Проблеми та перспективи розвитку  неприбуткових 
організацій в умовах децентралізації державного 
управління // Історичні та духовні чинники консолідації 
української держави, нації та суспільства  -  Ужгород,  2015  
- 234 – Сс. 256. 

- Інвестиційна привабливість Закарпатського регіону: нові 
реалії та можливості //  Україна – Цивілізація /  
Утвердження українського цивілізаційного простору: 
духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та 
перспективи розвитку. - Т. 5.  - 2016. - Сс. 205-211 

- Ефективне використання  інструментів маркетингу 
неприбутковими організаціями //  Україна – Цивілізація / 
Утвердження українського цивілізаційного простору: 
духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та 
перспективи розвитку, - Т. 6. - 2017. -  Сс. 215-220 

- Трансформація економічної системи – нові виклики та нові 
можливості для України в умовах пандемії // Український 
цивілізаційний простір; витоки, розвиток, проблеми, 2020 

OTHER 
- Практикум для  самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» (для бакалаврів) 
− Практикум для  самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Звітність підприємства» (для магістрів) 
−  Методичні рекомендації про проведення «Виробничої 

практики» для студентів 4 курсу. 
−  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Податкова 

система». 
− Практикум для самостійної роботи студентів «Економіка 

підприємства». 
−  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Менеджмент». 
−  Конспект лекцій навчальної дисципліни 

«Мікроекономіка». 
−  Практикум для самостійної роботи студентів 

«Мікроекономіка».  
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