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УДК 33(477.82)(092)(01) 

К 90 

 

 

Кулинич Мирослава Богданівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. 

покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Н. Боячук. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2021. - 44 с. - (Біобібліографія вчених ВНУ ім. 

Лесі Українки). - допом. покажч.  

 

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях 

доцента кафедри обліку і оподаткування факультету економіки та управління 

ВНУ ім. Лесі Українки – Кулинич Мирослави Богданівни.  

Подано бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 2006 

по 2021 рр., а також біографічний нарис. 

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 

стандартами. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

Бібліографічний покажчик підготовлено з нагоди ювілею доцента 

кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету 

імені Лесі Українки – Кулинич Мирослави Богданівни 

Покажчик складається з трьох розділів. 

Перший «Біографічний нарис» вміщує інформацію про життя і 

діяльність вченої. 

Хронологічний покажчик наукових праць Мирослави Богданівни 

представлено у другому розділі. Він включає автореферат та дисертацію на 

здобуття наукового ступеня, монографії, навчально-методичні та довідкові 

видання, публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях, доповіді 

на наукових конференціях і семінарах, які розкривають аспекти діяльності 

науковця від 2006 до 2021 року. 

Третій розділ містить перелік авторефератів дисертацій з офіційним 

опонуванням М. Б. Кулинич. 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 

порядку, у межах року – за алфавітом назв. 

Співавтори зазначені в примітках, після бібліографічного опису 

документа. 

Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 

мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 

допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 

алфавітний покажчик назв наукових праць. 

Матеріали, що їх зібрано в покажчику, переважно звірені de visu. 

Бібліографічні описи видань та скорочення термінів у покажчику 

подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7. 1.: 2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила складання». ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 
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«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 

Під час підготовки покажчика використано матеріали, люб’язно надані 

Мирославою Богданівною Кулинич, атакож джерела й довідковий апарат 

бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки та 

електронні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

та інших провідних бібліотек України. 

 

. 
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Біографічний нарис 

Кулинич Мирослава Богданівна народилася в селі Желдець Кам’янко-

Бузького району Львівської області. 

Після закінчення середньої школи продовжила навчання у 

Тернопільському фінансово-економічному інституті за спеціальністю 

«Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», який закінчила з 

відзнакою у 1987 р. та здобула кваліфікацію економіста.  

З 1987 по 1999 роки працювала на посадах головного бухгалтера 

Волинського обласного товариства глухих, підприємства «Тонас», 

бухгалтера фірми «Сеіт-Оіл». 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і 

аналіз в системі управління собівартістю продукції» (на прикладі 

підприємств хімічної промисловості України) у Київському національному 

економічному університеті і здобула науковий ступінь кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит. 

З 2006 року розпочала науково-педагогічну діяльність у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

У професійній діяльності працює над розробкою науково-дослідних 

робіт кафедри, вдосконаленні навчально-наукового процесу, активно 

приймає участь в наукових семінарах та конференціях. 

Є членом акредитаційної комісії наукових працівників: 

1. Участь в складі акредитаційної комісії ОПП «Облік і оподаткування» 

за першим бакалаврським рівнем зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» у Тернопільському національному економічному 

університеті  (16-18 квітня 2018 р.), наказ Міністерства освіти і науки 

України від 05 квітня 2018 р. № 359 л 
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2. Участь в складі акредитаційної комісії ОПП «Облік і оподаткування» 

за першим бакалаврським рівнем зі спеціальності 071 «Облік і  

оподаткування» у Чортківському коледжі економіки і підприємництва 

Тернопільського національного економічного університету (25-27 червня 

2018 р.), наказ Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2018 р. № 

1203 л. 

3. Участь в складі акредитаційної комісії при проведенні первинної 

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальностей: 5.02060901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050401 

«Економіка підприємства» у Вінницькому коледжі економіки і 

підприємництва Тернопільського національного економічного університету 

(наказ № 852 л від 29.04.2016 року.) 

4. Участь в складі акредитаційної комісії при проведенні первинної 

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальностей: 5.02060901 «Бухгалтерський облік» у Єреванському коледжі 

Тернопільського національного економічного університету (наказ №1853л 

від 293.10.2015 року.) 

За час роботи в університеті Мирослава Богданівна Кулинич 

підвищувала кваліфікацію у: 

 Київському національному економічному університеті (2006 рік); 

 стажувалася на ДПМОУ ЛРЗ «Мотор» (2011 рік); 

 Тернопільському національному економічному університеті на 

кафедрі обліку у виробничій сфері (2016 рік); 

 Державному університеті імені Марії Кюрі-Склодовської 

(Економічний факультет, Інститут економіки і фінансів, Заклад 

бухгалтерського обліку, м. Люблін, Польща, 30 вересня 2017р. – 28 лютого 

2018р.); 

 Львівському національному аграрному університеті (2019 р.). 

За вагомі здобутки у науковій та освітній діяльності оголошено подяку 

ректорату Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
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Українки (2004 р., 2007 р.), Подяки голови Волинської обласної Ради (2008 

р., 2019 р.), Подяку Міністерства освіти України (2013 р.) 

Мирослава Богданівна авторка більше 100 наукових та навчально-

методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, структурні 

частини в колективних монографіях, публікації у фахових наукових виданнях 

України, статі у збірниках, тези доповідей, методичні розробки. 

Кулинич Мирослава Богданівна викладає навчальні курси: 

 Бухгалтерський облік (загальна теорія). 

 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. 

 Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами. 

Сфера наукових інтересів Кулинич М. Б. включає: дослідження 

теоретичних і практичних основ бухгалтерського обліку і аналізу доходів, 

витрат, фінансових результатів; цифровізація економіки, диджиталізація 

обліку, тенденції розвитку професії бухгалтера. 

Мирослава Богданівна є : 

 відповідальним секретарем фахового журналу Економічний 

часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки з 2015 

року і по даний час;  

 членом редколегії журналу Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету серія "Економіка та менеджмент", м. Одеса з 

2019 року і по даний час  

Обрана членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі 

спеціальності Облік і аудит 

З 2020 року і по даний час є Членом Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ). 

Отримала кваліфікацію за програмою САРА Certified agribusiness 

professional accountant. Сертифікат № 190454 від 11.02.2020 р. 

 

https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas
https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

М. Б. КУЛИНИЧ 

Дисертації та автореферати дисертацій 

 

1. Кулинич М. Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю 

продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Кулинич Мирослава 

Богданівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2006. – 19 с. 

2. Кулинич М. Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю 

продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Кулинич Мирослава Богданівна ; 

Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 255 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 200–

215. 
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Монографії, навчально-методичні видання та 

бібліографічні посібники 

 
2006 

3. Бухгалтерський облік у галузях економіки : метод. вказівки з вивчення 

дисципліни для студентів усіх форм навч. спец. 07.050.106 «Облік і 

аудит» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т, Каф. обліку і 

аудиту. – Луцьк : Вежа, 2006. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61–62. 

4. Процеси формування собівартості продукції : монографія / Волин. держ. 

ун-т ім. Лесі Українки. Екон. ф-т. – Луцьк : Вежа, 2006. – 202 с. – 

Додатки. – Бібліогр.: с. 197–201.  

2007 

5. Бухгалтерський облік : метод. вказівки для студентів усіх форм навч. 

спец. 07.050.104 «Фінанси» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. 

ф-т. – Луцьк : Вежа, 2007. – 132 с. – Бібліогр.: с. 101–102. 

2009 

6. Інвентаризація в системі управління : монографія / Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 124 с. – 

Бібліогр.: с. 117–119.  

2010 

7. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : 

монографія / [за заг. ред. Л. Г. Ліпич] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 452 с. : рис., табл. 

Співавт.: Л. Г. Ліпич, І. Т. Грудзевич, С. В. Кулибаба, В. О. Остапенко. 

8. Економіка підприємства : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки ; [за заг. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк : РВВ ВНУ ім. 

Лесі Українки, 2010. – 492 с. – (Серія «Посібники та підручники ВНУ 

імені Лесі Українки»). – Корот. термінол. слов. 

Співавт.: Л. Г. Ліпич, Н. М. Буняк, В. Л. Загоруйко. 
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9. Оцінка вартості капіталу як один із чинників регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання // Вартісні чинники регулювання реального 

сектору економіки України : монографія / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Екон. ф-т ; [за ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2010. – Розд. 1, § 1.2. 

– С. 23–36. 

Співавт.: В. О. Остапенко, А. М. Момчева 

2011 

10. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів усіх форм навч. 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : Смарагд, 2011. – 

362 с. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

2012 

11. Розвиток планово-бюджетної системи в контексті управління доходами і 

витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства // 

Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, 

підприємства : колект. монографія / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 

[Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2012. – С. 171–185. – Бібліогр.: с. 183–184. 

2013 

12. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до самост. роботи з курсу для 

студентів денної і заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит». – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 35 с. 

13. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Вид. 2-ге, допов. – 

Луцьк : Смарагд, 2013. – 410 с. – Бібліогр.: с. 406–410. 

14. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та менеджменту, 

Бібілотека ; уклад. В. Г. Собко ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2013. – 

1217 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3801 (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3801
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15. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : конспект 

лекцій з курсу для студентів денної і заочної форми навчання, напрям 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 

2013. – 35 с. 

16. Контролінг в умовах антикризового управління підприємством // 

Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в 

антикризових умовах управління : колект. монографія / за заг. ред. О. І. 

Гадзевича. – Луцьк, 2013. – Розд. 3. – С. 142–151. 

Співавт.: Н. А. Букало, О. І Гадзевич, М. Р. Кутузов, Р. В. Кутузов, О. В. 

Маркус, О. В. Мачулка, А. Т. Сафарова, А. О. Фатенок-Ткачук. 

2014 

17. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за 

освітньо-проф. програмою бакалавра в галузі знань «Економіка і 

підприємництво».– Вид. 2-е, допов. і перероб. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2014. – 372 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 326–330. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

18. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 3-є, допов. і перероб. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2014. – 416 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 343–347.  

19. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і 

заочної форми навчання спец. 6.030509 Облік і аудит. – Луцьк : 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.  

20. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів денної і заочної 

форми навчання спец. 8.03050901 Облік і аудит. – Луцьк : Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.  

21. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів денної і 

заочної форми навчання спец. 7.03050901 – Облік і аудит, кваліфікація 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2887
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спеціаліст з обліку і аудиту. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2014. – 30 с. 

22. Тестові завдання для вступників на спец. 8.03050901 «Облік і аудит» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форми 

навчання / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки і 

менеджменту. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 

88 с. 

Співавт.: Н. А. Букало, М. Р. Кутузов, О. В. Маркус, А. О. Фатенок-

Ткачук, Т. О. Шматковська. 

23. Фінансовий та управлінський облік : метод. вказівки до курсової роботи 

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : 

Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 50 с. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

2015 

24. Бухгалтерський облік : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 562 с. : іл., 

табл. – Термінол. слов. – Додатки. – Бібліогр.: с. 528–531. 

25. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] 

: [електрон. навч. курс для студентів, які здобувають освіт. ступінь вищ. 

освіти «Магістр» за напрямом підготовки «Облік і аудит»] / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Електрон. 

дані (6 файлів). – [Луцьк] : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – Режим 

доступу :  авторизований. – Назва з екрана. – Лекційні і практичні 

заняття, Самостійна робота, Індивідуальні завдання, Контрольні заходи. 

– Дистанц. курс в навч. середовищі LMS MOODLE.  

26. Конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства» : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 127 с. 

Співавт.: Я. Д. Крупка. 

27. Організація обліку : метод. вказівки до самост. роботи. – Луцьк : Вежа-
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Друк, 2015. – 25 с.  

28. Фінансовий та управлінський облік : метод. вказівки до курсової роботи 

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : 

Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 50 с.  

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

2016 

29. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посіб. для 

студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит». – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 452 

с. : табл. – Тести. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. 

Співавт.: Я. Д. Крупка, А. Т. Сафарова. 

30. Лабораторний практикум з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» : метод. вказівки для студентів спец. «Облік і аудит». – 

Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 165 с. 

2017 

31. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. 

М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2017. – 271 назва. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12302 (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

32. Бухгалтерський облік. Загальна теорія [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 

економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. 

Кулинич. – Луцьк, 2017. – 1132 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12183  (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

33. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до курсової роботи для студентів 

підготовки бакалавра галузі знань 0305 Економіка та підприємництво 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12302
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12183
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напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 47 с. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

34. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – 

Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 436 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 384-391. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

35. Курсова робота з бухгалтерського обліку : метод. вказівки до написання. 

– Луцьк : Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 47 с. 

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

36. Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання результативності 

інноваційного розвитку підприємницьких систем [Електронний ресурс] 

// Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним 

розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. 

О. М. Полінкевич. – Луцьк, 2017. – С. 132–144. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13749  (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

37. Фінансовий та управлінський облік : метод. рек. до виробн. практики. – 

Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 64 с.  

Співавт.: А. Т. Сафарова. 

2018 

38. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

: [монографія] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2018. –  151 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-149. 

Співавт.: А. О. Фатенок-Ткачук, А. Т. Сафарова. 

39. Праці професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 20-річчя ювілею каф. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту, 

Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2018. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13749
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– 221 с. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13799  (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

40. Сучасні інформаційні системи управління при оцінюванні 

результативних показників корпорацій [Електронний ресурс] // Стратегії 

та технології інноваційного розвитку : монографія / за наук. ред. О. М. 

Полінкевич. – Луцьк, 2018. – С. 176–186. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618 (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

2019 

41. Бухгалтерський облік. Загальна теорія [Електронний ресурс] : бібліогр. 

покажчик Інтернет-ресурсів / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Електрон. 

текст. дані. – Луцьк, 2019. – 112 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16079  (дата звернення: 

17.02.2021) – Назва з екрана. 

42. Бюджетування та контролінг в управлінні результативністю : монографія 

/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 

111 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 93–99. 

43. Шворак Анатолій Максимович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад.   

І . П.  Сидорук ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2019. – 40 с. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16317 (дата 

звернення: 17.02.2021) – Назва з екрана. 

44. Бухгалтерський облік в схемах і таблицях : метод. вказівки. – Луцьк, 

2019. – 146 с  

45. Курсова робота з фінансового та управлінського обліку : метод. вказівки 

– Луцьк, 2019. – 50 с. 

Співавтор: А. Т. Сафарова  

  

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13799
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16079
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16317
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46. Маркетингові стратегії розвитку бізнесу [Електронний ресурс] // 

Інноваційний розвиток підприємства на засадах процесного та 

соціально-компетентного корпоративного управління : звіт про НДР 

(заключний) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки ; керівник О. М. Полінкевич. – Луцьк, 2019. – С. 461–494. – 

Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16636 (дата 

звернення: 17.02.2021) – Назва з екрана. 

Співавт.: Л. Г. Олійник, С. С. Савіна, В. В. Турчак, В. В. Тринчук.  

47. Навчальна практика з бухгалтерського обліку : метод. рек. до практики. 

– Луцьк, 2019. – 26 с.  

Співавтор: А.Т. Сафарова. 

2020 

48. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : метод. рек. до самост. роботи. 

Луцьк, 2020.– 34 с.  

49.  Фінансовий облік : метод. вказівки до курсової роботи. – Луцьк, 2020. – 

50 с. 

Співавтор: А.Т. Сафарова, І. О Матвійчук. 

 

 

 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16636
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Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних 

виданнях 

2000 

50. Облік ремонтних робіт, пов’язаних з підтримкою, оновленням і 

поліпшенням основних засобів // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. І. Карлін та 

ін.]. – Луцьк, 2000. – № 5 : Економічні науки. – С. 235–237. – Бібліогр.: 3 

назви. 

51. Реформування організації оплати праці в сучасних умовах 

господарювання // Оплата праці: проблеми теорії та практики : зб. наук. 

пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки НАН України. – 

Луцьк, 2000. – С. 184–187. 

Співавт.: Н. Г. П’ясецька. 

2001 

52. Поліпшення основних засобів та їх відображення в обліку: міжнародний 

та національний аспект // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. Д. Лагутін 

та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 8 : Економічні науки. – С. 183–187. – 

Бібліогр.: 3 назви. 

53. Сучасний стан обслуговування і модернізації основних засобів в умовах 

ринкової економіки // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. Д. Лагутін [та ін.]. – 

Луцьк, 2001.– № 4 : Економічні науки. – С. 307–309. 

2003 

54. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні 

витратами підприємства // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; відп. ред.: М. І. Карлін, 

П. В. Луцишин. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 20–25. – Бібліогр.: 9 назв. 

Співавт.: С. І. Бегун. 
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55. Формування нових стратегій управління витратами // Наук. зап. Серія 

«Економіка» : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Острозька академія» ; [редкол.: 

І. Д. Пасічник (відп. ред.) та ін.]. – Острог, 2003. – Вип. 5. – С. 159–166. – 

Бібліогр. : 6 назв. 

2004 

56. Ризики в інвестиційній діяльності // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 

Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; відп. ред.: 

Л. С. Гіттік, М. І. Карлін, В. М. Мельник. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 82–

85. – Бібліогр.: 10 назв. 

Співавт.: С. І. Бегун. 

2006 

57. Напрямки аналізу собівартості продукції і шляхи її зниження в хімічній 

промисловості // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: М. І. Карлін (відп. ред.) [та 

ін.]. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 181–184. – Бібліогр.: 7 

назв. 
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