
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

24 квітня 2019 року (протокол № 10) щодо рекомендації до друку монографій  

 

Згідно рекомендацій Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності Університету 

Вчена рада НУБіП України рекомендує до друку: 

- монографію «Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби» (автор: д-р вет. наук, проф. 

Борисевич Б. В.); 

- монографію «Ниркова недостатність і її особливості в котів» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Борисевич Б. В., канд. вет. наук, доц. Лісова В. В., канд. вет. наук, доц. Гуніч В. В.); 

- монографію «Кортикальна регуляція інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та 

активності системи антиоксидантного захисту в організмі свиней» (автори: д-р вет. наук Данчук О. В., 

д-р вет. наук Карповський В. І.); 

- монографію «Формування екологічної відповідальності у населення – мешканців 

забруднених територій» (автори: д-р пед. наук, проф. Тверезовська Н. Т., д-р пед. наук, доц. 

Сопівник І. В., д-р філол. наук, доц. Харченко С. В., канд. тех. наук, доц. Гаріна С. М., 

канд. пед. наук, доц. Витриховська О. П., Тверезовська О. В.); 

- монографію «Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентостійкості 

сільськогосподарських підприємств» (автори: д-р екон. наук, проф. Єрмаков О. Ю., канд. екон. наук 

Судомир М. Р.); 

- монографію «Дендрофлора міста Луцька» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Ковалевський С. Б., 

канд. с.-г. наук Шепелюк М. О.); 

- монографію «Продукти оздоровчого призначення з екстрактами рослинної сировини» 

(автори: канд. тех. наук, доц. Жеплінська М. М., д-р тех. наук, проф. Сухенко Ю. Г., канд. с.-г. наук 

Слободянюк Н. М.); 

- монографію «Дендрологічні парки Українського Полісся» (автори: канд. с.-г. наук 

Подольхова М. О., д-р с.-г. наук, проф. Олексійченко Н. О., канд. біол. наук Курдюк О. М.); 

- монографію «Напрями підвищення конкуренто-спроможності аграрного сектору в 

умовах формування і функціонування зони вільної торгівлі з ЄС» (за загальною редакцією д-р 

екон. наук, проф., академіка НААН України Кваші С. М.); 

- монографію «Детермінанти розвитку біржового ринку агро-продовольчої продукції в 

Україні» (автори: д-р екон. наук, проф. Резнік Н. П., канд. екон. наук Слободяник А. М., 

Благодатний А. С.); 

- монографію «Землекористування корпоративних сільськогосподарських підприємств в 

Україні: ефективність, розвиток, регулювання» (автори: канд. екон. наук Краснолуцький О.В., 

д-р екон. наук, доц. Мартин А.Г., канд. екон. наук Шевченко О.В.); 

- монографію «Еколого-економічні засади трансформації постіндустріальних земель 

великої урбосистеми» (автори: канд. екон. наук Цвях О. М., д-р екон. наук Євсюков Т. О., 

канд. екон. наук Опенько І. А.); 

- монографію «Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань» (автори: д-р екон. наук, 

проф. Ларіна Я. С., канд. екон. наук Завальнюк К. С.); 

- монографію «Державне регулювання інформаційного простору: концепція та механізми 

реалізації» (автор: канд. екон. наук Вороненко І.В.); 

- науково-практичних рекомендацій «Настанови з належної практики виробництва м’яса» 

(автори: д-р вет. наук, проф. Якубчак О. М., канд. вет. наук Таран Т. В.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


