
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 27 грудня 2017 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: 

- «Фінансово-економічна діяльність» (автор – канд. екон. наук, доц. Паламарчук Л.В.); 

- «Сучасні технології молочних продуктів» (автори – канд. техн. наук, доц. Савченко О.А., 

канд. техн. наук, доц. Грек О.В., канд. техн. наук, доц. Красуля О.О.); 

- «Рекламний менеджмент» (автори –  д-р. екон. наук, проф. Ларіна Я.С., канд. екон. наук, 

проф. Луцій О.П., д-р. екон. наук, проф. Забуранна Л.В.); 

- «Міжнародний маркетинг» (автори – д-р. екон. наук, проф. Ларіна Я.С., канд. екон. наук, 

доц. Бабічева О.І., д-р. екон. наук, проф. Фомішина В.М., д-р. екон. наук, доц. Буряк Р.І., канд. 

екон. наук, доц. Рафальська В.А., канд. екон. наук, доц. Рябчик А.В., канд. екон. наук, доц. 

Барилович О.М., канд. екон. наук, доц. Гальчинська Ю.М., Федорова Н.Є.); 

 

Навчальні посібники: 

- «Міжнародна економіка» (автор – канд. екон. наук, доц. Діброва Л.В.); 

- «Економіка підприємства (в схемах і таблицях)» (автори – д-р. екон. наук, проф. 

Рогач С.М., канд. екон. наук, доц. Суліма Н.М., канд. екон. наук, доц. Гуцул Т.А.); 

- «Економіка природокористування» (автори – д-р. екон. наук, проф. Рогач С.М., канд. 

екон. наук, доц. Гуцул Т.А., канд. екон. наук, доц. Ільків Л.А.); 

- «Гроші та кредит» (автор – канд. екон. наук, доц. Калівошко О.М.); 

- «Податкова система» (автор – канд. екон. наук, доц. Кириченко А.В.); 

- «Бухгалтерський облік в галузях національного господарства» (автор – д-р. екон. наук, 

проф. Сук П.Л.); 

- «Практикум з економічної теорії» (автори – д-р. екон. наук, проф. Талавиря М.П., канд. 

екон. наук, доц. Байдала В.В., канд. екон. наук, доц. Болгарова Н.К., канд. екон. наук, доц. 

Власенко Ю.Г., канд. екон. наук, доц. Гаврилюк В.П., канд. екон. наук, доц. Музиченко Т.О., 

канд. екон. наук, доц. Пащенко О.В.); 

- «Облік і оподаткування в питаннях та відповідях» (автори – д-р. екон. наук, проф. 

Калюга Є.В., д-р. екон. наук, проф. Савчук В.К., д-р. екон. наук, проф. Лазаришина І.Д., канд. 

екон. наук, доц. Дерев’янко С.І., канд. екон. наук, доц. Колеснікова О.М., канд. екон. наук, доц. 

Кузик Н.П., канд. екон. наук, доц. Тивончук С.В., канд. екон. наук, доц. Шевчук К.В., канд. екон. 

наук, доц. Шиш А.М.); 
- «Філософія освіти» (автори – канд. філос. наук, проф. Чекаль Л.А., канд. філос. наук, доц. 

Гейко С.М., канд. філос. наук, доц. Горбатюк Т.В., канд. філос. наук, доц. Данилова Т.В., 
Дубровіна О.В., канд. філос. наук Кичкирук Т.В., канд. філос. наук, доц. Кравченко А.Г., канд. 
філос. наук, доц. Культенко В.П., канд. філос. наук, доц. Лаута О.Д., канд. філос. наук 
Матвієнко І.С., д-р. філос. наук, проф. Сторожук С.В., канд. філос. наук, доц. Супрун А.Г., канд. 
філос. наук, доц. Савицька І.М., канд. філос. наук, доц. Самарський А.Ю., канд. філос. наук 
Чорноморденко Д.І.); 

- «Практична підготовка студентів у соціальних установах України» (автори - д-р. пед. 
наук, проф. Тверезовська Н.Т., д-р. пед. наук, доц. Вікторова Л.В.); 

- «Теорія і методика виховання» (автори - д-р. пед. наук, доц. Сопівник Р.В., д-р. пед. наук, 
доц. Сопівник І.В.); 

- «English» для слухачів підготовчого відділення (автор – Соловйова О.В.); 

- «Історія української правової та політичної думки» (автор – канд. іст. наук, доц. 

Протосавіцька Л.С.); 



- «Міцність і стійкість залізобетонних елементів при повторних навантаженнях» (автори - 

д-р. техн. наук, проф. Давиденко О.І., канд. техн. наук, доц. Давиденко О.О., канд. техн. наук, доц. 

Карапетян С.Х.); 

- «Нормативні акти для тваринницьких підприємств України» (автори – канд. с.-г. наук, доц. 

Чепіль Л.В., канд. вет. наук Поляковський В.М.); 

- «Неорганічна хімія» (для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина») (автори - 

канд. хім. наук, доц. Абарбарчук Л.М., Абарбарчук В.В., канд. хім. наук, доц.Ущапівська Т.І.); 

- «Неорганічна хімія» (для студентів спеціальності «Захист і карантин рослин») (автори – 

д-р. хім. наук, проф. Копілевич В.А., канд. хім. наук, доц. Ущапівська Т.І.); 

- «Правова культура особистості» (автор – канд. юрид. наук, доц. Шемелинець І.І.); 

- «Екотоксикологічна оцінка пестицидів, агрохімікатів та агротехнологій» (автори – д-р. с.-г. 

наук, проф. Макаренко Н.А., канд. с.-г. наук, доц. Макаренко В.В.); 

- «Плодівництво, ягідництво, виноградарство» (автори – д-р. с.-г. наук, проф. 

Кондратенко Т.С., канд. с.-г. наук, доц. Андрусик Ю.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Гонтар В.Т., канд. 

с.-г. наук, доц. Мазур Б.М., канд. с.-г. наук, доц. Сіленко В.О., канд. с.-г. наук, доц. Шевчук Н.В., 

канд. с.-г. наук, доц. Стрельніков В.О.); 

- «Охорона навколишнього середовища (охорона та захист природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття)» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Бережняк Є.М., канд. с.-г. наук, доц. 

Міняйло А.А.); 

- «Охорона навколишнього середовища (утилізація і рекуперація відходів)» (автор – канд. 

с.-г. наук, доцент Наумовська О.І.); 

- «Основи охорони праці» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Кудрявицька А.М., канд. біол. наук, 

доц. Білько Т.О.); 

- «Практикум з вищої математики» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. Іванова Ю.І., канд. 

фіз.-мат. наук Арнаута Н.В.); 

- «Математика для економістів в прикладах і задачах» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Іванова Ю.І., Ружило М.Я.); 

- «Алгоритми і структури даних» (автор – ст.викладач Міловідов Ю.О.); 

- «Теорія ймовірностей і випадкові процеси» (автори – д-р. фіз.-мат. наук, проф. 

Мартиненко М.А., канд. фіз.-мат. наук, доц. Нещадим О.М., канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Сафонов В.М.); 

- «Імітаційне моделювання» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. Коваль Т.В., канд. екон. 

наук, доц. Галаєва Л.В.); 
- «Технологічні розрахунки в сироробній галузі» (автори – канд. техн. наук., доц. 

Савченко О.А., Очколяс О.М., Веретинська І.А.); 
- «Технологія переробки риби» (автори – д-р. техн. наук, проф. Баль-Прилипко Л.В., к.біол.н. 

Темніханов Ю.Д., к.техн.н. Голембовська Н.В., Менчинська А.А., Веретинська І.А.); 
- «Quality management in the consumer аnd industrial sphere» (англ.мовою «Управління 

якістю у споживчій та виробничій сфері») (автор – к.біол.н., доц. Сілонова Н.Б.); 

- «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств» (автори – канд. с.-г. наук 

Базаєва А.В., к.техн.н., с.н.с. Коваленко О.В.); 

- «Гігієна та санітарія переробних підприємств» (автори – д-р. вет. наук, проф. Засєкін Д.А., 

канд. вет. наук, доц. Кос’янчук Н.І., канд. вет. наук Кучерук М.Д.); 

- «Ветеринарна мікробіологія» (автори – д-р. вет. наук, проф. Яблонська О.В., д-р. вет. 

наук, проф. Мазур Т.В., канд. вет. наук, доц. Ібатулліна Ф.Ж.); 

- «Управління чисельністю комах-фітофагів» (автори - канд. с.-г. наук, доц. Кава Л.П., 

канд. с.-г. наук, доц. Лікар Я.О., канд. біол. наук, доц. Стефановська Т.Р., канд. с.-г. наук, с.н.с. 

Станкевич С.В.); 

- книгу «Слава університету – його випускники» / уклад. Ніколаєнко С.М., Білан С.О., 

Лановюк Л.П. Рудень Д.М., Шинкарук В.Д.; заг. ред. Ніколаєнка С.М.; 

- словник-довідник з фінансового ринку (автор – канд. екон. наук. Муравський О.А.). 

 

 

 



Монографії: 

- «Екологічна експертиза територій сільськогосподарського призначення» (автори: 

д.с.-г.н. Макаренко Н. А., к.с.-г.н. Паламарчук С. П.); 

- «Еколого-економічне моделювання раціонального використання земель» (автори: к.е.н. 

Паламарчук Л. В., Заячківська Б. Б.); 

- «Виготовлення сирів на підприємствах малої потужності» (автор: к.т.н. Савченко О. А.); 

- «Деревинно-композиційний матеріал з лісосічних відходів» (автори: д.т.н., проф. 

Пінчевська О. О., к.т.н. Лакида Ю. П.); 

- «Молекулярна діагностика вірусів рослин» (автори: к.б.н. Антіпов І. О., к.с.-г.н. 

Гринчук К. В.); 

- «Позиціонування України у сучасних медіа в умовах міжнародних трансформацій: 

науково-концептуальний та прикладний аспекти» (автор: к.наук із соц.комунікацій 

Чекалюк В. В.); 

- «Екологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення (на прикладі 

господарств Чернігівської області)» (автори: к.пед.н. Рибалко Ю. В., к.пед.н. Строкаль В. П., 

Бабка Р. В.); 

- «Забезпечення конкурентоспроможності аграрних формувань» (автори: д.е.н., проф. 

Збарський В. К., д.е.н., проф. Талавиря М. П., к.е.н. Остапчук А. Д., к.е.н. Збарська А. В., 

Голуб Р. Т.); 

- «Тверді побутові відходи: утилізація і поводження» (автори: к.с.-г.н. Наумовська О. І., 

к.пед.н. Рибалко Ю. В.); 

- «Економічна ефективність виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських 

підприємствах» (автори: к.е.н. Степасюк Л.М., к.е.н. Тітенко З.М.); 

- «Продовольча безпека України в умовах євроінтеграції» (автор: к.е.н. Кузьменко С.В.); 

- «Адміністративно-правові засади діяльності лісової охорони України» (автор: к.ю.н. 

Козачук О.А.); 

- «Об’єкти спадкування за цивільним законодавством України» (автор: к.ю.н. Гелич А.О.); 

- «Автомобілізація та довкілля» (автор: к.т.н. Семененко М.В.); 

- «Фінансово-правові засади державної аграрної політики України» (автор: к.ю.н. 

Мушенок В.В.); 

- «Ентомокомплекс олійних культур родини капустяні» (автори: к.с.-г.н. Яковлев Р.В., 

к.с.-г.н. Сніжок О.В., д.с.-г.н., проф. Секун М.П., к.с.-г.н. Журавський В.С.); 

- «Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних культур у лісопаркових 

господарствах зеленої зони м. Києва» (автор: к.с.-г.н. Іванюк І.В.); 

- «Ягодные культуры. Технологии защиты в органическом садоводстве» (автори: д.с.-г.н., 

проф. Дрозда В.Ф., к.с.-г.н. Кочерга М.А.); 

- «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств» (автори: д.е.н., проф. Савчук В.К., к.е.н., доц. 

Музиченко А.О., к.е.н., доц. Музиченко Т.О., Гузь М.М., к.е.н., доц. Шиш А.М., к.е.н., доц. 

Симоненко О.І.); 

- «Сировина для дитячого та дієтичного харчування» (автори: к.т.н. Голембовська Н.В., 

Очколяс О.М., Веретинська І.А., Менчинська А.А., Станіславчук О.Ю., Сухенко Є.В., 

Ісраелян В.М.); 

- «Превентивні заходи за патології мінерального обміну в коней» (автори: к.вет.н. 

Павелиця О.О., д.б.н., проф. Цвіліховський М. І.); 

- «Видатні вчені світу – фундатори мікробіологічної науки» (автори: д.вет.н., проф. 

Мазур Т.В., д.вет.н., проф. Яблонська О.В., к.вет.н., доц. Ібатулліна Ф.Ж., к.вет.н. доц. 

Мельник М.В.); 

- «Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи 1922-2017 роки» (автори: 

д.вет.н., проф. Недосеков В В., к.вет.н., доц. Сорокіна Н. Г., к.вет.н., доц. Мельник В. В., к.вет.н., 

доц. Поліщук В. В., к.вет.н., доц. Литвиненко В. М., к.вет.н., доц. Мартинюк О. Г.); 

- «Адміністративно-процесуальні провадження з вирішення спорів у виборчих 

правовідносинах» (автори: к.ю.н. Кукоба О.О., д.ю.н. Піддубний О.Ю.); 



- «Новітня концепція використання поживних речовин в процесах контрольованого 

живлення тварин» (автори: д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І., д.с.-г.н. Отченашко В.В., к.с.-г.н. Уманець 

Д.П., к.с.-г.н. Нечай Н.М., к.с.-г.н. Павліченко С.В., Бучковська К.Д., Поліщук О.А., Манько Д.В.); 

- «Архітектура гібридного хмаро-орієнтованого середовища навчального закладу» 

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

Якобчук О. В.); 

- науково-методичні рекомендації «Методика добору деревних рослин для формування 

паркових насаджень в умовах складного рельєфу» (автори: к.б.н. Сидоренко І. О., Міндер В. В.); 

- науково-методичні рекомендації «Моделювання обрису ландшафту складного рельєфу 

(на прикладі м. Києва)» (автори: к.б.н. Сидоренко І. О., Міндер В. В.); 

- науково-методичні рекомендації «Методи видоспецифічної оцінки стовбурових клітин 

та їх застосування у ветеринарній клітинній регенеративній терапії» (автори: д.вет.н., проф. 

Мазуркевич А.Й., д.вет.н. Малюк М.О., к.вет.н. Данілов В.Б., к.с.-г.н. Стародуб Л.Ф., к.вет.н. 

Ковпак В.В., к.вет.н. Кладницька Л.В., к.вет.н. Харкевич Ю.О., к.вет.н. Бобось О.Л., к.вет.н. 

Кляп Н.І., Бокотько Р.Р., Савчук Т.Л., Ковпак О.С.); 

- наукові рекомендації щодо загального залуження та відновлення лучної рослинності в 

Лісостепу України (автори: д.б.н., проф. Якубенко Б. Є., к.б.н. Чурілов А. М., к.б.н. 

Тертишний А. П., к.б.н. Меженська Л. О., Серга О. І., Ярмоленко А. К.); 

- анотований покажчик дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованих вчених радах 

НУБіП України впродовж 2017 року (українською, російською, англійською мовами) (за 

редакцією д.пед.н., проф. Ніколаєнка С.М.; автори: д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І., к.с.-г.н. 

Боярчук С. В.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


