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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 24 червня 2020 року (протокол № 11) 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 «Договірне право» (автори: канд. юрид. наук 

Бажанова В.О., канд. юрид. наук, доцент Горіславська І.В., асист. Двірська О.В., 

канд. юрид. наук, доцент Канарик Ю. С., канд. юрид. наук Коваль А. М., канд. 

юрид. наук, доцент Панькова Л. О., д-р юрид. наук, доцент Піддубний О. Ю., 

канд. юрид. наук, доцент Пушкар М.В., д-р юрид. наук, доцент Світличний О. П.);   

- навчальний посібник «Податкове право» (автор: канд. юрид. наук, 

доцент Слюсаренко С.В.);   

- навчальний посібник «Біобезпека» (частина І) (автори: д-р біол. наук, 

професор Войцицький В.М., д-р біол. наук, професор Стародуб М.Ф., д-р. біол. 

наук, професор Хижняк С.В., канд. хім. наук Баранов Ю.С.);   

- навчальний посібник «Міжнародна інформація у професійній 

діяльності» (автор – д-р філос. наук, доцент Калуга В.Ф.); 

- навчальний посібник «Основи риторики» (автори: д-р філол. наук, 

професор Шинкарук В.Д., канд. психол. наук, доцент Теслюк В.М.); 

- довідник з дисципліни «Публічні закупівлі» (автори: д-р екон. наук, 

професор Вдовенко Н.М., канд. екон. наук, доцент Михальчишина Л.Г., 

Павленко М.М.); 

- словник з дисципліни «Економіка тваринництва» для спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (автори: д-р екон. 

наук, професор Вдовенко Н.М., канд. екон. наук, доцент Михальчишина Л.Г., 

Павленко М.М.); 

- термінологічний словник «Міжнародна анатомічна номенклатура 

птахів» (автори: д-р. вет. наук, професор Хомич В.Т., д-р вет. наук, доцент 

Дишлюк Н.В., канд. вет. наук, доцент Мазуркевич Т.А., канд. вет. наук, доцент 

Стегней Ж.Г., канд. вет. наук Усенко С.І.); 

- монографію «Клатрохелат Феруму(IV): фізико-хімічні властивості та 

фармако-токсикологічна характеристика» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Духницький В. Б., Фрицький І. О., канд. вет. наук Деркач І. М, Плутенко М. О., 

канд. вет. наук, доц. Деркач С. С., Лозовий В. М.); 

- монографію «Конкурентоспроможність рибного господарства України 

в нових умовах функціонування національної економіки» (автори: 

д-р екон. наук, проф. Вдовенко Н. М., канд. екон. наук Варшавська Н. Г.,  

Гечбаия Б. Н., канд. екон. наук, доц. Михальчишина Л. Г., асистент 

Павленко М.М., Шарило Ю. С., канд. екон. наук Шепелєв С. С.);  
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- монографію «Раціональне використання та охорона земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» (автор: канд. 

екон. наук Опенько І. А.); 

- монографію «Біологічні властивості стовбурових клітин та їх 

застосування за цукрового діабету у тварин» (автори: д-р вет. наук, доц. Ковпак В.В., 

д-р вет. наук, проф. Мазуркевич А. Й., канд. вет. наук, доц. Харкевич Ю. О.); 

- монографію «Актуальні питання землеустрою та геодезії – 2019» 

(автори: д-р географ. наук, проф. Ковальчук І. П., канд. екон. наук, доц. 

Гунько Л.А., канд. екон. наук, доц. Мединська Н. В., канд. екон. наук 

Полтавець А. М.); 

- монографію «Методологія розрахунку показників нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів та їх геоінформаційне 

картографування» (за наук. ред. проф. Ковальчука І. П.; автори: канд. географ. 

наук Патиченко О. М., д-р географ. наук, проф. Ковальчук І. П.); 

- монографію «В’язові деревостани Київського Полісся: лісівничий і 

санітарний стан» (автори: канд. с.-г. наук Пузріна Н. В., Явний М. І.); 

- монографію «Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез» 

(автори: д-р філос. наук, проф. Максюта М. Є., аспірантка Соколова О. М.); 

- монографію «Григорій Сковорода: стійкість пошуку» (автор:  

д-р філос. наук, проф. Максюта М. Є.); 

- монографію «Маркетингова товарна політика сільськогосподарських 

підприємств» (автори: д-р екон. наук Ларіна Я. С., канд. екон. наук Діченко А. Л.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


