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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 21 серпня 2020 року (протокол № 1) щодо рекомендації до друку підручників, 

навчальних посібників та монографій  
 

Згідно рекомендацій навчально-методичної ради Університету та Координаційної ради з 

питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до 

друку: 

- навчальний посібник «Управлінський облік» (в 2-х частинах) (автори – д-р екон. 

наук, проф. Гуцаленко Л.В., канд. екон. наук, доц. Колеснікова О.М., канд. екон. наук, доц. 

Лепетан І.М., канд. екон. наук, доц. Марчук У.О., канд. екон. наук, доц. Мельянкова Л.В.); 

- навчальний посібник «Стратегічний менеджмент» (автори – д-р екон. наук, проф. 

Гудзинський О.Д., д-р екон. наук, доц. Судомир С.М., канд. екон. наук, доц. Гуренко Т.О., 

канд. екон. наук Гудзинська Ю.С., канд. екон. наук Судомир М.Р.). 

- монографію «Інвентаризація рівнинних лісів України за даними супутникової 

зйомки» (автор: д-р с.-г. наук, доц. Миронюк В. В.);  

- монографію «Кам’янисті сади м. Києва: сучасний стан, флористичний склад та 

перспективи створення» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Ковалевський С. Б., д-р біол. наук, 

проф. Кузнецов С. І., канд. с.-г. наук Татарчук Р. Я., викладач Татарчук В. М.); 

- монографію «Процеси, системи та обладнання для виробництва біопалива» 

(автори: д-р техн. наук, доц. Поліщук В. М., д-р техн. наук, проф. Войтюк В. Д., канд. техн. 

наук, доц. Тарасенко С. Є.);  

- монографію «Виробництво і використання генераторного газу в аграрному 

виробництві. Механіко-технологічні основи» (автори: канд. техн. наук, доц. Ярош Я. Д., д-р 

техн. наук, проф. Голуб Г. А., канд. техн. наук, доц. Цивенкова Н. М, д-р техн. наук, проф. 

Кухарець С. М., канд. техн. наук, доц. Медведський О. В., канд. техн. наук, доц. Чуба В. В.); 

- монографію «Статистико-аналітичне забезпечення управління інноваційним 

розвитком економічних суб’єктів» (автори: канд. екон. наук, доц. Богданюк О. В., канд. екон. 

наук Воляк Л. Р., Гузь М. М., Дзюба Т. І., д-р екон. наук, проф. Замула І. В., канд. екон. наук, 

доц. Колумбет О. П., канд. екон. наук Куць О. І., канд. екон. наук, доц. Куць Т. В., д-р екон. 

наук, проф. Лазаришина І. Д., д-р екон. наук, проф. Ларіна Я. С., канд. екон. наук, доц. 

Макарчук О. Г., канд. екон. наук, доц. Микицей Т. Д., канд. екон. наук, доц. Музиченко А. О., 

канд. екон. наук, доц. Рогоза К. Г., канд. екон. наук Рогоза Н. А., канд. екон. наук, доц. 

Рябенко В. В., канд. екон. наук Рябенко Л. М., д-р екон. наук, проф. Савчук В. К., канд. екон. 

наук, доц. Симоненко О. І., канд. екон. наук, доц. Собченко Т. С., Ступерська Н. М., канд. екон. 

наук Танасієва М. М., канд. екон. наук, доц. Травін В. В., Федорченко К. О., канд. екон. наук, 

доц. Чухліб А. В., Якимовська А. В., за загальною редакцією д-ра екон. наук Савчука В. К.); 

- монографію «Розроблення ресурсоефективних режимів вирощування овочевої 

продукції в тепличних комплексах» (автори: канд. техн. наук, доц. Дудник А. О., д-р техн. 

наук, проф. Заєць Н. А., канд. техн. наук Лендєл Т. І., канд. техн. наук Гачковська М. А., 

Якименко І. Ю.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


