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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 23 листопада 2016 року (протокол № 5) щодо рекомендації до друку підручників, 

навчальних посібників та монографій. 
 
Згідно рекомендацій навчально-методичної ради НУБіП України та Координаційної ради з 

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

Підручники: 

- «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» (автор - д.пед.н., 

доцент Кручек В.А.); 

- «Теоретична механіка» (автори - д.т.н., професор Булгаков В.М., к.т.н., доцент Яременко В.В., 

к.т.н., доцент Черниш О.М., к.т.н., доцент Березовий М.Г.); 

- «Біофізика» (автори – д.б.н., професор Посудін Ю.І., к.фіз.-мат.н., доцент Бойко В.В., 

к.фіз.-мат.н., доцент Годлевська О.О., к.б.н., доцент Залоїло І.А.); 

- «Біржовий ринок» (автори – к.е.н., професор Солодкий М.О., к.е.н., доцент Яворська В.О.); 

- «Біоконверсія відходів. Частина 1» (автори – д.мед.н., с.н.с. Жирнов В.В., к.х.н., доцент 

Савченко Д.А.); 

- «Агроекологія» (автори – д.с.-г.н., професор Чайка В.М., к.пед.н., доцент Рибалко Ю.В., 

к.с.-г.н., доцент Міняйло А.А.); 

- «Декоративне розсадництво» (автори – к.с.-г.н., професор Маурер В.М., к.с.-г.н., доцент 

Пінчук А.П., к.с.-г.н. Бобошко-Бардин І.М., к.с.-г.н. Косенко Ю.І.); 

- «Agricultural entomology» (автори - к.б.н., доц. Стефановська Т.В., к.с.-г.н., доцент 

Кава Л.П., аспірант Кучеровська С.В.); 

- «Лісова пірологія» (автори – д.с.-г.н., проф. Зібцев С.В., д.с.-г.н., професор Яворовський П.П., 

к.с.-г.н., доцент Левченко В.В., к.с.-г.н., доцент Сендонін С.Є., к.с.-г.н., доцент Токарева О.В., 

к.с.-г.н., доцент Коновальчук В.К., Гуменюк В.В.); 

 

Навчальні посібники: 

- «Декоративні рослини захищеного ґрунту» (автор – к.б.н. Михайлович Н.В.); 

- «Гігієна рослинних харчових продуктів» (автори - д.вет.н., професор Ткачук С.А., 

к.вет.н., доцент Богатко Н.М., д.вет.н., професор Яценко І.В.); 

- «Аналітичні методи досліджень. Електрохімічні методи аналізу: теоретичні основи і 

методики» (автори – д.біол.н., професор Войціцький В.М., д.біол.н., проф. Стародуб М.Ф., 

д.біол.н. проф. Хижняк С.В.); 

- «Охорона праці в галузі (електробезпека)» (автори - к.т.н., доцент Чуєнко Р.М., к.т.н., 

доцент Брагіда М.В.); 

- «Податковий контроль» (автор - к.е.н., доцент Березовська Л.О.); 

- «Електрифікація сільськогосподарського виробництва» (автори - к.т.н., доцент 

Мрачковський А.М., к.т.н. Березюк А.О., к.т.н., доцент Герасимчук І.Д., к.т.н., доцент 

Потапський П.В.); 

- «Практикум з органічної хімії» (автори - д.т.н., доцент Нестерова Л.О., к.хім.н., доцент 

Кротенко В.В.); 

- «Фізична і колоїдна хімія. Частина 3» (автори - к.хім.н., доц. Хижан О.І., д.т.н., доцент 

Нестерова Л.О.); 

- «Організація міжнародних автомобільних перевезень» (автор - к.т.н., доцент Бондарєв С.І.); 

- «Практикум з мікробіології» (автори - к.біол.н., доцент Кошевський І.І., к.с.-г.н., доцент 

Феделеш-Гладинець М.І.); 

- «Рибальство. Практикум» (автор – старший викладач Шкарупа О.В.); 



- «Теорія і методика виховання» (автор – к.пед.н., доцент Маценко Л.М.); 

- «Organic chemistry» (автори - д.т.н., доцент Нестерова Л.О., к.хім.н., доцент Кротенко В.В., 

к.хім.н., доцент Бухтіяров В.К., к.хім.н., доцент Бойко Р.С.); 

- «Business English for Lawyers» (автори – ст. викладач Дубовик О.М., ст. викладач 

Чернеля І.М.); 

- «Прикладна механіка» (автори - д.т.н., професор Булгаков В.М., д.т.н., професор 

Адамчук В.В., к.т.н., доцент Черниш О.М., к.т.н., доцент Березовий М.Г., д.е.н., проф. Калетнік Г.М., 

к.т.н., доц. Яременко В.В.); 

- «Mechanics of materials: Theory and Problems» (автори - к.фіз.-мат.н., доцент Куценко А.Г., 

к.пед.н., доцент Бондар М.М.); 

- «Міжнародна економіка» (автори - д.е.н., професор Галушко В.П., к.е.н., доцент Артиш В.І.); 

- «Аспектний переклад аграрної літератури» (автор - к.філол.н., доцент Ольховська Н.С.); 

- «Енергозберігаючі режими в системах електропостачання» (автор - к.т.н., доцент 

Омельчук А.О.); 

- «Економіка і підприємництво, менеджмент» (Ч. ІІ) (автори - д.е.н., професор Рогач С.М., 

к.е.н., доцент Гуцул Т.А., к.е.н., доцент Балан О.Д., к.е.н., доцент Ткачук В.А., к.е.н., професор 

Балановська Т.І., к.е.н., доцент Гогуля О.П.); 

- «Основи проектування енергетичних об’єктів АПК» (автори - д.т.н., проф. Козирський В.В., 

к.т.н., доц. Петренко А.В., к.т.н., доц. Макаревич С.С., Устимчук В.В.); 

- «Технологічне обладнання м'ясопереробних підприємств» (автори - д.т.н., проф. 

Сухенко Ю.Г., к.т.н., доцент Сарана В.В., д.т.н., доцент Сухенко В.Ю., к.т.н., доцент Василів В.П.); 

- «Когенераційні установки» (автор - д.т.н., доцент Горобець В.Г.); 

- «Облік, аналіз та аудит» (автори - д.е.н., професор Калюга Є.В., к.е.н. доцент Боярова О.А., 

к.е.н., доцент Ганяйло О.М., к.е.н., доцент Гуренко Т.О., к.е.н., доцент Дерев’янко С.І., к.е.н., 

доцент Кузик Н.П., к.е.н., доцент Мельниченко І.В., к.е.н., доцент Олійник С.О., к.е.н., доцент 

Шиш А.М., к.е.н. Германчук Г.О.); 

- «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» (автори - 

д.е.н., професор Скрипник А.В., к.е.н., доцент Галаєва Л.В., к.фіз.-мат.н., доцент Коваль Т.В., 

Шульга Н.Г.); 

- «Оптимізаційні методи і моделі» (англійською мовою) (автори - к.е.н., доцент Галаєва Л.В., 

ст. викладач Шульга Н.Г., ст. викладач Ліпська В.В.); 

- «Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматики» 
(автори - к.т.н., професор Лут М.Т., к.т.н., доцент Коробський В.В.); 

- «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» (автори - д.т.н., проф. 

Лисенко В.П., к.т.н., доц. Чернишенко Є.В., к.т.н., доц. Решетюк В.М., к.т.н., доц. Заєць Н.А., 

к.т.н., доц. Мірошник В.О., к.т.н., доц. Цигульов І.Т.); 

- «Внутрішні хвороби тварин: практикум» (автори - д.біол.н., професор Цвіліховський М.І., 

к.вет.н., доцент Бойко Н.І., к.вет.н., доцент Голопура С.І., к.вет.н., доцент Грушанська Н.Г., 

к.вет.н., доцент Костенко В.М., к.вет.н. Макарін А.О.); 

- «Гематологія птахів» (автори - к.вет.н., доцент Бойко Н.І., к.вет.н., доцент Бойко Г.В.); 

- «Конструювання та розрахунок механізмів вантажопідйомної лісогосподарської 
техніки» (автори - д.т.н., професор Ловейкін В.С., к.т.н., доцент Рибалко В.М., д.т.н., доцент 
Ромасевич Ю.О.); 

- «Утримання та гігієна свиней» (автори - д.с.-г.н., професор Повозніков М.Г., к.вет.н., 
доцент Решетник А.О.); 

- «Біотехнологія у сільському господарстві» (автори - к.б.н., доцент Лобова О.В., к.с.-г.н. 
Гончар Л.М.); 

- «Землеустрій. Частина 1» (автори - д.е.н., доцент Мартин А.Г., к.е.н., доцент Прядка Т.М., 
к.е.н., доцент Гунько Л.А., к.е.н., доцент Кустовська О.В., к.е.н., доцент Чумаченко О.М., к.е.н. 
Гетьманчик І.П., Колганова І.Г.); 

- «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» (автори - к.пед.н. Лукін В.Є., 
к.т.н., доцент Мірошник В.О.); 



- «Контрольно-вимірювальні прилади систем керування» (автори – Лукінюк М.В., 
к.пед.н. Лукін В.Є., д.т.н., професор Шворов С.А., к.фіз.-мат.н., доцент Гладкий А.М., 
Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С.); 

- «English for Management and Administration» (автор – к.пед.н., доцент Гладченко М.М.); 
- «Есonomics of World Agriculture» (автори – к.е.н., доцент Файчук О.М., к.е.н., доцент 

Міщенко І.А.); 
- «Міжнародний бізнес» (автори – к.е.н., доцент Файчук О.М., к.е.н. Сидоренко С.В.); 
- «Технології культивування додаткових об’єктів ставового рибництва» (автори - 

к.вет.н., доцент Кононенко Р.В., Кононенко І.С.); 
- «Практичний курс німецької мови (розмовний курс з відеоматеріалами)» (автори – 

д.пед.н., проф. Амеліна С.М., Пилипенко О.П.); 
- «Охорона гідробіоресурсів» (автор – к.б.н., доцент Кірєєва І.Ю.); 
- «Country Studies through Language: English-Speaking World» (Лінгвокраїнознавство 

країн основної іноземної мови) (автор – к.філол.н., доцент Бабенко О.В.); 

- «Цифрові системи керування» (автори – к.т.н., доцент Головінський Б.Л., д.т.н., 
професор Лисенко В.П., к.т.н., доцент Шуруб Ю.В., к.т.н. Дуднік А.О.); 

- «Методи ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів та кормів» (автори – 
д.вет.н., професор Якубчак О.М., к.вет.н., доцент Адаменко Л.В.); 

- «Управління інноваційними проектами» (автор – к.е.н., доцент Стретович О.А.); 
- «Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств» (автори – д.б.н., 

професор Захаренко М.О., д.вет.н., професор Шевченко Л.В., к.вет.н., доцент 
Поляковський В.М., к.вет.н., доцент Михальська В.М., к.с.-г.н., доцент Малюга Л.В.); 

- «Хімія для вступників до вищих навчальних закладів освіти та слухачів відділень 
довузівської підготовки (відповідно до програми ЗНО)» (автори – д.хім.н., професор 
Копілевич В.А., д.хім.н., професор Максін В.І., к.хім.н., доцент Ущапівська Т.І., к.хім.н., доцент 
Абарбарчук Л.М., к.хім.н., доцент Бухтіяров В.К.); 

- «Біржовий фондовий ринок» (автори – к.е.н., доцент Шиндирук І.П., к.е.н. Хміль Н.В.); 
- «Практикум із конфліктології» (автор – к.пед.н., доцент Омельченко Л.М.); 
- «Inorganic Chemistry» (автори – д.хім.н., професор Копілевич В.А., к.хім.н., доцент 

Прокопчук Н.М., к.хім.н., доцент Лаврик Р.В., к.хім.н., доцент Войтенко Л.В.); 
- «Хімія. Частина 1 (неорганічна та органічна хімія)» (автори – д.хім.н., професор 

Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Савченко Д.А., к.хім.н., доцент Абарбарчук Л.М.); 
- «Хімія. Частина 2 (аналітична, фізична та колоїдна хімія)» (автори – д.хім.н., професор 

Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Абарбарчук Л.М., к.хім.н., доцент Савченко Д.А., к.хім.н., 
доцент Смик С.Ю.); 

- «Збереження біорізноманіття» (автори – д.с.-г.н., професор Чайка В.М., к.с.-г.н. Міняйло А.А.); 
- «Землевпорядне проектування. Частина 5» (автори - д.е.н., доцент Мартин А.Г., 

д.геогр.н., професор Ковальчук І.П., д.е.н., доцент Євсюков Т.О., к.е.н., доцент Тихенко Р.В., 
к.е.н. Шевченко О.В.); 

- «Інвестиційний менеджмент: тестові та практичні завдання» (автори - д.е.н., професор 
Шинкарук Л.В., к.е.н. Барановська І.В.); 

- «Інженерна інфраструктура територій» (автор - к.е.н., доцент Кустовська О.В.); 
- «Грунтознавство з основами землекористування» (автор - к.с.-г.н., доцент Кучер Л.І.); 
- «Практикум з фармацевтичної хімії» (автори - д.вет.н., професор Духницький В.Б., 

к.фармац.н. Тимошик Ю.В., к.вет.н., доцент Іщенко В.Д., к.вет.н., доцент Бойко Г.В.); 
- «Перехідні процеси в енергетиці» (автори - д.т.н., професор Козирський В.В., к.т.н., 

доцент Гай О.В.); 
 «Практикум із зоології» (автори - д.б.н., професор Захаренко М.О., к.б.н., доцент 

Курбатова І.М., к.б.н., доцент Митяй І.С., к.б.н. Дегтяренко О.В.); 
- «Маркетинг інновацій» (автори - д.е.н., професор Витвицька О.Д., к.е.н., доцент 

Скрипниченко В.А.); 
- «Ґрунтознавство» (автори – д.с.-г.н., професор Балаєв А.Д., к.с.-г.н., доцент Бережняк М.Ф.); 

 



Словники: 
- «Термінологічний словник з економіки і фінансів» англійською мовою (автори - д.е.н., 

професор Рогач С.М., к.е.н., доцент Суліма Н.М., к.е.н., доцент Мірзоєва Т.В.); 
- «Chemical terminological dictionary» (автори – д.хім.н., професор Антрапцева Н.М., 

к.хім.н. Солод Н.В., к.б.н. Кравченко О.О.); 

- «Сучасна біохімічна термінологія» (автори - д.вет.н., професор Томчук В.А., к.б.н., 

доцент Деркач Є.А.). 

 
Монографії: 

- «Управління розвитком підприємств аграрного сектору економіки України» 
(«The management of development enterprises of agricultural sector of economy of Ukraine») 

(автор: д.е.н., проф. Гудзинський О. Д.; перекладач на англійську Содол Т. І.); 

- «Молекулярні механізми регуляції метаболічних процесів за дії екзогенних 

чинників» (автор: д.б.н., проф. Калачнюк Л. Г.);  

- «Формування стратегії соціально-економічного розвитку аграрного виробництва» 
(автори: д.е.н., проф. Забуранна Л. В., д.е.н., доц. Попрозман Н. В.); 

- «Риби у житті та побуті українського народу» (автор: д.вет.н., проф. Рудик С. К.);  

- «Зберігання та оцінка якості гранул хмелю» (автор: к.с.-г.н., доц. Бобер А. В.);  

- «Маркетингове дослідження ринків продукції рослинництва» (автори: д.е.н., доц. 

Буряк Р. І., к.е.н., доц. Кузьменко С. В.);  

- «Фізіологічний статус організму курок-несучок та їх продуктивність за впливу 

комплексних мінеральних добавок» (автори: к.вет.н. Білоконь О. В., к.вет.н. 

Шапошнік В. М., д.вет.н., проф. Карповський В. І.);  

- «Сетаріоз великої рогатої худоби» (автори: д.вет.н., проф. Сорока Н. М., д.вет.н., проф. 

Мазуркевич А. Й., к.вет.н. Пашкевич І. Ю.);  

- «Кормова алергія собак» (автори: д.вет.н., проф. Сорока Н. М., к.вет.н. Журавель О. М., 

к.вет.н. Пашкевич І. Ю.);  

- «Використання соломи у відновленні родючості ґрунтів» (автори: д.с.-г.н., проф. 

Балаєв А. Д., к.с.-г.н., доц. Піковська О. В.);  

- «Розвиток ринку молока та молочної продукції в Україні» (автори: д.е.н., проф. 

Ільчук М.М., к.е.н., доц. Пащенко О.В., к.е.н., доц. Андросович І.І.); 

- «Механізми кортико-вегетативної регуляції неспецифічного імунітету в організмі 

свиней» (автори: к.вет.н. Карповський П.В., д.с.-г.н., проф. Трокоз В.О., д.вет.н., проф. 

Карповський В.І., к.вет.н. Трокоз А.В.); 

- «Імунологічна реактивність організму та її корекція у свиней залежно від 
типологічних особливостей нервової системи» (автори: к.вет.н. Трокоз А.В., д.вет.н., проф. 

Карповський В.І., д.с.-г.н., проф. Трокоз В.О., к.вет.н. Карповський П.В.); 

- «Підвищення інтенсивності процесів метаболізму в організмі дубового шовкопряда 

(Antheraea pernyi)» (автори: д.с.-г.н., проф. Трокоз В.О., к.б.н, с.н.с. Аретинська Т.Б.); 

- «Професор Сергій Лебедєв» (автори: д.б.н., проф. Григорюк І.П., к.і.н. Богач Є.М.); 

- «Ліпіди та ентеропатологія новонароджених телят» (автори: д.вет.н., проф. 

Томчук В.А., д.вет.н., проф. Грищенко В.А.); 

- «Імунний статус і його корекція у коней чистокровної та української верхових 

порід» (автори: д.вет.н., проф. Карповський В.І, к.вет.н., доц. Криця Я.П.); 

- «Лісівничі особливості відтворення насаджень сосни звичайної в умовах 

Українського Полісся» (автори: к.с.-г.н., доц. Білоус М. М., к.с.-г.н., доц. Кичилюк О.В.); 

- «Захист права приватної власності на землю: цивільно-правові аспекти» (автор: 

к.ю.н. Кулинич О.П.); 

- «Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некротичного пожовтіння жилок 
буряка» (автори: к.с.-г.н. Гринчук К. В., к.с.-г.н., доц. Антіпов І.О.); 

- «Енергетичне і протеїнове живлення курей» (автори: д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І. І., 

д.с.-г.н., доц. Кривенок М.Я., к.с.-г.н., доц. Ільчук І.І, к.с.-г.н., доц. Кондратюк В.М.);  



- «Яблуневий плодовий пильщик в насадженнях яблуні» (автор: к.с.-г.н., доц. 

Бондарева Л. М.); 

- «Інтенсифікація технологічних процесів отримання та очищення соків 

бурякоцукрового виробництва» (автори: к.т.н., доц. Василів В. П., к.т.н., доц. Кос Т.С., к.т.н., 

доц. Слива Ю. В., к.т.н. Ткаченко С. В.); 

- «Цистообразующие нематоды Украины» (автори: к.с.-г.н., доц. Бабич А.Г., к.б.н., доц. 

Бабич О.А.); 

- «Отримання і вирощування ремонтного молодняку у молочному скотарстві» 
(автори: к.с.-г.н., доц. Чумаченко І. П., к.с.-г.н., доц. Коропець Л. А., к.с.-г.н., доц. 

Антонюк Т.А., к.с.-г.н., доц. Маньковський А. Я.); 

- «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового 

комплексу у процесі вивчення економічних дисциплін» (автори: Колісник Н.В., д.пед.н., 

проф. Кручек В. А.); 

- «Соціальні послуги вразливим категоріям населення: теорія, практика, інновації» 
(автор: к.пед.н., проф. Кубіцький С.О.); 

- «Формування соціально-політичної свідомості молоді» (автори: к.психол.н., с.н.с. 

Білоконь І.В., д.пед.н., доц. Вікторова Л.В., д.філол.н., проф. Шинкарук В.Д., к.пед.н., доц. 

Шусть В.В; рецензенти: д.психол.н., проф. Турбан В.В., д.пед.н., проф. Синьов В.М., 

д.психол.н., проф. Шмаргун В.М.); 

- «Підготовка майбутніх соціальних працівників / соціальних педагогів до 

професійної діяльності» (автори: д.пед.н., доц. Вікторова Л.В., к.пед.н., доц. Ковальчук Т. І., 

к.пед.н., проф. Кубіцький С.О., Лапа О.В., д.пед.н., проф. Лузан П.Г., к.пед.н. Наконечна О.В., 

д.пед.н., доц. Сопівник І. В., д.пед.н., доц. Сопівник Р.В., д.пед.н., проф. Тверезовська Н. Т.); 

- «Громадсько-політична діяльність Є. Петрушевича: пошуки виховного ідеалу» 
(автор: д.пед.н., доц. Сопівник Р.В.); 

- «Виховання господарської дбайливості студентів аграрних вищих навчальних 

закладів в контексті лідерологічного аналізу» (автори: д.пед.н, доц. Сопівник Р.В., 

Мешко К.І.); 

- «Теоретичні та практичні основи спрямованого вирощування молодняку свиней» 
(автори: д.с.-г.н., проф. Засуха Ю.В., д.с.-г.н., проф. Волощук В.М., к.с.-г.н., доц. Грищенко 

С.М., к.с.-г.н. Грищенко Н.П.); 

- «Планувальні та економічні проблеми розвитку землекористування сільських 

населених пунктів» (автори: д.е.н., доц. Мартин А.Г., к.е.н., доц. Мединська Н.В., Бегаль  І.І. / 

за ред. д.географ.н., проф. Палехи Ю.М.); 

- «Основи розробки робочих органів комбінованих систем коренезбиральних машин» 
(автори: к.т.н., доц. Герасимчук Г.А., д.т.н., проф. Барановський В.М., к.т.н., доц. 

Виговський А.Ю., Потапенко М.В., Скальський О.Ю.); 

- «Інтеграція навчальних ресурсів та сервісів IT- компаній в інформаційно-освітнє 

середовище університету» (автори: д.пед.н., доц. Глазунова О.Г., к.е.н., доц. Мокрієв М.В., 

к.пед.н., доц. Кузьмінська О.Г., к.пед.н., доц. Касаткін Д.Ю., к.пед.н. Блозва А.І., 

Волошина Т.В., Саяпіна Т.П.);  

- «Мобілізація і трансформування сполук калію в чорноземних ґрунтах» (автори: 

к.с.-г.н., доц. Кучер Л.І., к.с.-г.н., доц. Генгало О.М.); 

- «Формування сімейних цінностей у старшокласників загальноосвітніх шкіл-

інтернатів» (автор: д.пед.н., проф. Канішевська Л.В.); 

- «Організація раціонального використання земель в агроформуваннях ринкового 

типу» (автори: к.е.н., доц. Жук О.П., к.е.н., доц. Кривов’яз Є.В.); 

- «Аграрне підприємництво в Україні: історичний аспект (кінець 80-х – середина 90-х 

років ХХ століття)» (автор: к.і.н., доц. Кравченко Н.Б.); 

- «Становлення та розвиток туризму: теорія і практика» (автор: д.і.н., доц. Білан С.О.); 



- «Теоретико-практичні аспекти формування дослідницьких умінь у майбутніх 
бакалаврів енергетики агропромислового виробництва» (автори: к.пед.н. Павлюк Л.В., 

д.пед.н., проф. Пригодій М.А.); 

- «Теорія і методика формування професійної комунікативної компетентності в 

майбутніх учителів-філологів» (автори: к.пед.н. Клак І. Є., д.пед.н., проф. Пригодій М.А.); 

- «Автоматичне керування мінеральним живленням рослин у гідропонних теплицях» 
(автори: к.т.н., доц. Синявський О.Ю., к.т.н., доц. Савченко В.В.); 

- «Формування управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі: 

теорія, методика, практика» (автор: к.пед.н., доц. Яшник С.В.);  

- «Прогнозування використання земельних ресурсів» (автор: к.е.н., доц. Купріянчик І.П.);  

- «Теоретико-методологічні засади формування обмежень у використанні земель та 

обтяжень прав на земельні ділянки» (автори: д.е.н., доц. Дорош Й. М., д.е.н., проф. Дорош О.С.);  

- «Профільне навчання в середній школі Федеративної Республіки Німеччини» (автор: 

к.пед.н., доц. Гладченко М.М.);  

- «Відтворення соснових деревостанів Східного Полісся України» (автори: д.с.-г.н., 

проф. Гриб В.М., д.с.-г.н., проф. Осадчук Л.С., Гриб І.В.);  

- «Інноваційні технології в управлінні процесами збору та переробки енергетичних 

культур у біогаз» Ч. І, Ч. ІІ (автори: д.т.н., проф. Лисенко В.П., д.т.н., проф. Шворов С.А., 

к.т.н. Комарчук Д. С., к.т.н. Книжка Т. С., Чирченко Д. В., Охріменко П. Г.);  

- «Наукові основи розвитку м’ясного скотарства в Україні» (автори: д.с.-г.н., проф. 

Угнівенко А. М., к.с.-г.н. Петренко С. М., к.с.-г.н., доц. Носевич Д. К., Токар Ю. І.); 

- «Автоматизована система передачі синхросигналів з використанням IP- мереж» 
(автори: д.т.н., проф. Коваль В. В., Кальян Д. О., д.т.н., проф. Самков О. В.); 

- «Економічний потенціал сільськогосподарських підприємств: теорія і практика» 
(автори: д.е.н., проф. Єрмаков О.Ю., к.е.н., доц. Величко О.В., к.е.н. Богач Л.В., к.е.н. Нагорний В.В.);  

- «Аналіз і дослідження надійності засобів для приготування і роздавання кормів» 
(автори: к.т.н., доц. Новицький А.В., к.т.н., доц. Ружило З.В.);  

- «Духовний світ української людини в часи Голодомору. Соціоантропологічні і 
смисложиттєві виміри Голодомору 1932-1933 років в Україні» (автор: д.філос.н., проф. 

Ятченко В.Ф.);  

- «Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору» (автори: 

д.е.н., проф. Витвицька О.Д., Коробка В.М.); 

- «Нанопрепарати у рослинництві: екотоксикологічне оцінювання небезпечності» 
(автори: д.с.-г.н., проф. Макаренко Н. А., к.с.-г.н., с.н.с. Бондарь В. І., Рудніцька Л. В., к.с.-г.н. 

Сальнікова А. В.);  

- «Травмування насіння польових культур» (автори: д.с.-г.н., проф. Каленська С.М., 

к.с.-г.н., доц. Новицька Н.В.);  

- «Теоретико-методологічні засади ведення обліку якості земель в Україні» (автор: 

к.с.-г.н., доц. Тихенко О.В.);  

- «Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах 

Німеччини» (автор: к.пед.н. Максимчук В.С.);  

- «Трансформація самостійної навчальної діяльності у готовність до професійного 
саморозвитку засобами технологій особистісно орієнтованого навчання» (автори: к.пед.н., 

доц. Бондар М.М., к.пед.н., доц. Журавська Л.М., к.пед.н., доц. Остапенко Е.О., к.т.н., доц. 

Пришляк В.М., к.ф.-м.н., доц. Куценко А.Г.);  

- «Становлення професійної кар’єри майбутніх фахівців як запорука гідної праці» 
(автор: к.пед.н., доц. Гуменний О.Д.);  

- «Великомаштабне атласне картографування земель навчально-дослідних 

господарств» (автори: д.географ.н., проф. Ковальчук І.П., к.с.-г.н., доц. Богданець В. А., 

Михальчук Н.С.);  



- «Оцінка відповідності виробництва органічної продукції» (автори: д.с.-г.н., проф. 

Макаренко Н.А., к.с.-г.н. Сальнікова А.В., к.с.-г.н., с.н.с. Бондарь В.І., Кузьменко І.С., 

Подзорей Р.В., к.с.-г.н., доц. Макаренко В.В., к.с.-г.н. Сальніков С.М.); 

- «Моніторинг технологій та інноваційний потенціал виробництва рибної продукції в 

Україні» (автори: к.с.-г.н., доц. Марценюк Н.О., к.с.-г.н., доц. Марценюк В.П.); 

- «Аналіз ефективності та ризиків інновацій в аграрному секторі економіки України» 
(автори: д.е.н., проф. Скрипник А.В., Букін Е.К.); 

- «Енергетична функція мітохондрій за гіпобіозу» (автори: д.б.н., проф. Хижняк С.В., 

д.б.н., проф. Войціцький В.М., д.б.н., проф. Мельничук С.Д.); 

- «Акумулятори теплоти на основі фазоперехідних акумулюючих матеріалів» (автори: 

д.т.н., доц. Горобець В.Г., к.т.н. Антипов Є.О.); 

- «Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві» (автори: д.б.н., проф. Захаренко М.О., 

д.вет.н., проф. Шевченко Л.В., к.вет.н., доц. Михальська В.М., к.вет.н., доц. 

Поляковський В.М., к.с.-г.н., доц. Малюга Л.В., к.вет.н. Гриб Ю.В.); 

- «Оптимизация процессов резонансного виброуплотнения, поверхностного 
(роликового) формования и транспортирования бетонних смесей» (автори: к.т.н., доц. 

Кравчук В.Т., к.т.н., доц. Човнюк Ю.В., к.т.н., доц. Сівак І.М.); 

- «Інвентаризація земель як інструмент формування Державного земельного 

кадастру» (автори: д.е.н., с.н.с. Заяць В.М., к.е.н., доц. Бавровська Н.М., к.е.н., доц. 

Мединська Н.В., к.с.-г.н., доц. Тихенко О.В.); 

- «Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект» (автори: д.е.н., 

проф. Лупенко Ю.О., д.е.н., проф. Малік М.Й., д.е.н., с.н.с. Заяць В.М., Вітвіцький В.В., 

Шпикуляк О.Г., д.е.н., проф. Охріменко І.В., д.е.н., проф. Забуранна Л.В., д.е.н., проф. 

Кропивко М.Ф., Федун І.Л., Лупенко Є.І., Козак О.А., Малік Л.М., Кропивко М.М., 

Шиндирук І.П., Мамчур В.А., Півторак В.С., Беженар І.М., Корінець Р.Я., Горошко Г.М., 

Мамчур Л.В., Заяць Р.В., Авраменко Ю.О., Пехов В.А., Лузан О.Ю., Івченко В.Є., 

Рибаченко О.М., Пугачов М.І.); 

- «Розвиток земельних відносин в аграрній сфері» (автори:, д.е.н., проф. Федоров М.М., 

д.е.н., проф. Месель-Веселяк В.Я., д.е.н. Ходаківська О.В., Бойко Л.М., Давиденко В.М., 

Данкевич А.Є., д.е.н., с.н.с. Заяць В.М., Корчинська О.А., Корчинська С.Г., Мартинюк М.П., 

Матвієнко А.П., Нечипоренко О.М., Солов’яненко Н.А.); 

- «Іпотека землі та іпотечні відносини» (автор: к.е.н., доц. Паламарчук Л.В.); 

- «Вплив забруднення атмосферного повітря антропогенними джерелами на здоров’я 
населення» (автор: к.т.н., доц. Семененко М.В.); 

- «Надземна фітомаса сосняків Київського Полісся за даними дистанційного 

зондування землі» (автори: д.с.-г.н., проф. Лакида П.І., к.с.-г.н. Гілітуха Д.В.); 

- «Ветеринарні аспекти здоров’я і добробуту тварин» (автори: к.вет.н., доц. 

Кос’янчук Н.І., д.вет.н., проф. Недосєков В.В.); 

- «Розвиток біржового ринку в умовах глобалізації» (автори: к.е.н., проф. 

Солодкий М.О., к.е.н., доц. Яворська В.О., к.е.н., доц. Кравченко А.С.); 

- «Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва» (автори: д.б.н., проф. 

Захаренко М.О., д.с.-г.н., проф. Яремчук О.С., д.вет.н., проф. Шевченко Л.В., к.вет.н., доц. 

Поляковський В.М., к.вет.н., доц. Михальська В.М., к.с.-г.н., доц. Малюга Л.В., к.вет.н. 

Іванова О.В.); 

- «Methods and Models of Intellectual Decision-Making Support for Automatized Control 

of Flexible Integrated Manufacturing» (Методи та моделі інтелектуальної підтримки 

прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим виробництвом) 

(автори: д.т.н., проф. Невлюдов І.Ш., д.т.н., проф. Цимбал О.М., д.т.н., проф. Аджей Хоховскі, 

д.т.н., проф. Лисенко В.П., к.т.н., доц. Решетюк В.М., к.т.н. Комарчук Д.С., Куляк Б.В.); 

- «Кон’юнктура ринку продукції олійних культур в умовах глобалізації» (автори: 

д.е.н., проф. Галушко В.П., к.е.н. Денисенко Л.С.); 



- «Кокциди (Coccoidea) рослин закритого ґрунту» (автори: к.б.н., доц. Стефановська Т.Р., 

к.с.-г.н., с.н.с. Чумак П.Я., Ковальчук В.П.); 

- «Інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові» (автор: д.пед.н., проф. 

Амеліна С.М.); 

- «Механіко-технологічні основи взаємодії робочих органів з ґрунтом» (автор: д.т.н., 

проф. Ковбаса В.П.); 

- «Обґрунтування параметрів і режимів руху ґрунтообробних машин з дисковими 

робочими органами» (автори: к.т.н. Гуцол О.П., д.т.н., проф. Ковбаса В.П.); 

- «Організаційно-правові засади забезпечення якості та безпеки питної води» (автори: 

д.ю.н., проф. Ладиченко В.В., к.ю.н., доц. Головко Л.О., Вітів В.А.); 

- «Китайський дубовий шовкопряд: оптимізація продуктивності і життєдіяльності» 
(автор: к.б.н., доц. Мороз М.С.); 

- «Интеллектуальный анализ пространственных данных в агросфере» 
(Інтелектуальний аналіз просторових даних в агросфері) (автори: д.т.н. Кохан С.С., с.н.с. 

Востоков А.Б.); 

- «Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації» 
(автор: к.вет.н., доц. Арнаута О.В.); 

- «Кортикальна регуляція метаболічної функції печінки свиней» (автори: д.вет.н., 

проф. Карповський В.І., к.вет.н. Ландсман А.О., к.вет.н., доц. Криворучко Д.І.); 

- «Правовідносини у сфері біотехнологій: перспективи розвитку» (автор: д.ю.н., доц. 

Піддубний О.Ю.); 

- «Іхтіофауна Кременчуцького водосховища: сучасний стан, запаси, біологічне 

різноманіття та перспективи рибогосподарського використання» (автори: к.б.н., доц. 

Рудик-Леуська Н.Я., к.б.н., с.н.с. Котовська Г.О.); 

- «Міжнародна маркетингова діяльність вітчизняних молокопереробних підприємств 

на зарубіжному ринку: організаційно-методичне забезпечення» (автори: к.е.н., доц. 

Рябчик А.В., к.е.н., доц. Бабічева О.І.); 

- «Сучасні маркетингові методи та інструменти в діяльності підприємств аграрного 
сектору» (автори: д.е.н., проф. Ларіна Я.С., д.е.н., доц. Буряк Р.І., к.е.н., проф. Луцій О.П., 

к.е.н., доц. Рябчик А.В., к.е.н., доц. Рафальська В.А., к.е.н., доц. Бабічева О.І., к.е.н., доц. 

Барилович О.М., к.е.н., доц. Гальчинська Ю.М., к.е.н. Четверик О.В., Завальнюк К.С., 

Діченко А.Л., Гречуха А.О.); 

- «Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини» (автори: 

д.т.н., проф. Пінчевська О.О., к.т.н., доц. Марченко Н.В., к.т.н. Буйських Н.В., к.т.н. 

Спірочкін А.К.); 

- «Conseptual basis of bioeconomy: formation and development» (автори: д.е.н., проф. 

Талавиря М.П., к.е.н., доц. Байдала В.В., к.е.н., доц. Рябченко О.О., к.е.н Лимар В.В., к.е.н., 

доц. Пащенко О.В., Добрівська М.В., Талавиря О.М.); 

- «Управління виробництвом продукції рослинництва» (автори: к.е.н., доц. 

Костюк О.Д., Іващенко І.В.); 

- «Адміністративно-правове регулювання підготовки фахівців в аграрному, 

екологічному, природоресурсному секторах України» (автори: д.ю.н., проф. 

Світличний О.П., к.ю.н. Гаєвець М.В., к.ю.н., доц. Горіславська І.В., к.ю.н., доц. 

Панькова Л.О., к.е.н., доц. Черкашин Д.К.); 

- «Фармакотерапевтичне обґрунтування заходів реанімації та інтенсивної терапії при 

зумисних отруєннях собак» (автори: к.в.н., доц. Іщенко В. Д., Київська Є. В., к.в.н. 

Панько М.Ф.); 

- «Механізми фінансування екологічних державних цільових програм» (автори: д.е.н., 

проф. Худолій Л.М., к.е.н. Сотник В.В.); 

- «Адміністративно-деліктні відносини у сфері надрокористування» (автор: к.ю.н. 

Шульга Є.В.);- словника-довідника з електронного дорадництва (автори: д.е.н., проф. 



Кальна-Дубінюк Т.П., Корінець Р.Я., к.е.н. Рогоза К.Г., к.е.н., с.н.с. Самсонова В.В., к.е.н., доц. 

Кудінова І.П., Гнідан М.М., Дубінюк Ю.В.). 

 

Видання, довідники: 

- «Рекомендації для створення об’єднань фахівців за видами діяльності в системі 

електронного дорадництва» (автори: д.е.н., проф. Кальна-Дубінюк Т.П., к.е.н., проф. Кулаєць 

М.М., д.е.н., проф. Витвицька О.Д., к.е.н. Рогоза К.Г., к.е.н., с.н.с. Самсонова В.В., к.е.н., доц. 

Кудінова І.П., Гнідан М.М., Дубінюк Ю.В., Данилюк С.І., Бас О.І.; за редакцією д.е.н., проф. 

Кальної-Дубінюк Т.П.); 

- «Методи наукових досліджень в економіці» (автори: д.е.н., проф. Ларіна Я.С., д.е.н., 

проф. Чорний Г.М., Васюта Т.О., Данилевська І.В., Діченко А.Л., Забарна Ю.В., Лавренюк Т.В. 

к.е.н., доц. Міщенко І.А., к.е.н., доц. Файчук О.М., к.е.н., доц. Цимбалюк К.А.); 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


