
Реєстр видань,
затверджених до друку рішенням 

вченої ради Полтавської державної аграрної академії,
за 2017 рік

№
з/п

Вид видання Назва та обсяг видання, автори Надання грифу 
«затверджено до друку», 

протокол засідання (№, дата, рік)
1 2 3 4
1 Монографія  «Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови)», обсягом 245

стр. 
Автор:  Дедухно  Алла  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший
викладач  кафедри  іноземних  мов  та  українознавства  Полтавської  державної
агарної академії.
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2 Монографія  «Трудоресурсний потенціал в ринковій економіці», обсягом 248 стр. 
Автори:  Макаренко  Петро  Миколайович,  доктор  економічних  наук,  професор,
член-кореспондент  НААН  України,   завідувач,  професор  кафедри  економіки
підприємства Полтавської державної агарної академії;
Большая  Оксана  Вікторівна,  кандидат  економічних  наук,  заступник  начальника
навчально-методичного  відділу  Полтавського  національного  педагогічного
університету імені В.Г. Короленка;
Пілявський  Володимир  Ілліч,  докторант  Міжнародного  університету  бізнесу  і
права. 
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3 Навчальний
посібник

 «Управління безпекою в бізнес-середовищі», обсягом 205 стр. 
Автори:  Маркіна  Ірина  Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач,  професор  кафедри  менеджменту  Полтавської  державної  аграрної
академії;
Дячков  Дмитро  Володимирович,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
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4 Посібник  «Учасницьке  проектування  розвитку  громади»,  посібник  для  голів  і  депутатів
місцевих рад, громадських активістів, обсягом 50 стр. 
Автори: Іваніна Олександр Васильович, учасник Всеукраїнської мережі фахівців і
практиків з регіонального і місцевого розвитку;
Малько Юлія Сергіївна, заступник голови Мачухівської сільської ради;
Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач,  професор  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування
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Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

5 Колективна
монографія

 «Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін» обсягом 267 с.
Авторський колектив: 

Гладка  Вікторія  Вікторівна  –  здобувач  кафедри  публічного  управління  та
адміністрування Полтавської державної аграрної академії;

Калініченко Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;

Коваленко Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри публічного управління та
адміністрування Полтавської державної аграрної академії;

Лесюк Альна Станіславівна – аспірант кафедри фінансів і кредиту Полтавської
державної аграрної академії;

 Лозинська  Тамара  Миколаївна  –  професор,  доктор  наук  з  державного
управління,  завідувач  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування
Полтавської державної аграрної академії;

Малюченко  Катерина  Олегівна  –  аспірант  кафедри  публічного  управління  та
адміністрування Полтавської державної аграрної академії;

Мирна  Ольга  Володимирівна  –  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  публічного  управління  та  адміністрування  Полтавської  державної
аграрної академії;

Нагула  Роман  Олександрович  –  аспірант  кафедри  економіки  підприємства
Полтавської державної аграрної академії;

Несен Анна Володимирівна – аспірант кафедри економічної теорії Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва;

Пасемко  Галина  Павлівна –  професор,  доктор  наук з  державного  управління,
завідувач  кафедри  економічної  теорії  Харківського  національного  аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва;

Сазонова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук,  доцент,  доцент
кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;

Самойлик  Юлія  Василівна  –  кандидат  економічних  наук,  доцент,  докторант,
доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;

Сердюк Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
публічного  управління  та  адміністрування  Полтавської  державної  аграрної
академії;

Тернова Тетяна Іванівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної
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кібернетики Херсонського національного технічного університету;
Чаговець Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач

кафедри  економічної  теорії  Харківського  національного  аграрного  університету
ім. В.В. Докучаєва;

Шульженко  Ірина  Вадимівна  –  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;

Шупта Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
публічного  управління  та  адміністрування  Полтавської  державної  аграрної
академії;

Щетініна  Тетяна  Олексіївна  –  кандидат  історичних  наук,  доцент  кафедри
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

6 Збірник матеріалів
інтернет-

конференції  

 ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вирішення сучасних
проблем у ветеринарній медицині». Обсяг 150 с.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
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7 Навчальний
посібник

 «Фінансовий менеджмент у банку» для здобувачів вищої освіти, обсягом 200 стор.
Автори:  Аранчій  Валентина  Іванівна,  кандидат  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  фінансів  і  кредиту,  ректор  Полтавської  державної  аграрної
академії; 
Глущенко Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 24 
від 25 квітня 2017 року

8 Випуск науково-
виробничого

фахового журналу

 «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуску  № 1-2 за 2017 рік. Протокол № 24 
від 25 квітня 2017 року

9 Збірник матеріалів
інтернет-

конференції  

 Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції  «Сучасні  проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин»
від 18-19 травня 2017 року, м. Полтава, 93 стр.
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10 Монографія  «Гломерулонефрит у домашніх котів», обсягом 110 стр.
Автор:  Дмитренко  Надія  Іванівна,  кандидат  ветеринарних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  патологічної  анатомії  та  інфекційної  патології Полтавської  державної
аграрної академії.
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11 Навчальний
посібник

 «Податкові відносини суб’єктів підприємництва: управління та адміністрування»,
обсягом 473 стр.
Автори:  Аранчій  Валентина  Іванівна,  кандидат  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  фінансів  і  кредиту,  ректор  Полтавської  державної  аграрної
академії;
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Чумак  Валентина  Дмитрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  завідувач,
професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Безкровний Олександр Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Мисник Тетяна Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Дорошенко  Ольга  Олександрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової 
роботи

12 Навчальний
посібник

 «Фітоенергетичні культури», обсягом 110 стр.
Автори: Кулик Максим Іванович,  кандидат сільськогосподарських наук,  доцент,
доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної
академії;
Калініченко  Олександр  Володимирович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;
Галицька Марина Анатоліївна, аспірант кафедри землеробства та агрохімії ім. В.І.
Сазанова Полтавської державної аграрної академії;
Яснолоб  Ілона  Олександрівна,  кандидат  економічних  наук,  старший  викладач
кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
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13 Колективна
монографія

 «Менеджмент  XXI  століття:  глобалізаційні  виклики»,  за  загальною  редакцією
Маркіної  Ірини  Анатоліївни,  доктора  економічних  наук,  професора,  завідувача,
професора  кафедри  менеджменту Полтавської  державної  аграрної  академії,
обсягом 458 стр.
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14 Монографія «Кращі самоврядні практики з проектної діяльності: Полтавщина», обсягом 200 с.
Автори:  Писаренко  В’ячеслав  Петрович,  доктор  наук  з  державного  управління,
професор  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування  Полтавської
державної аграрної академії;
Ворона  Петро  Васильович,  доктор  наук  з  державного  управління,  завідувач
кафедри публічного  управління та  адміністрування  Інституту  підготовки  кадрів
Державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради;
Козюра  Ігор  Валерійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор
кафедри  менеджменту  Вищого  навчального  закладу  Укоопспілки  «Полтавський
університет економіки і торгівлі»;
Делія  Оксана  Вікторівна,  кандидат  історичних  наук,  докторант  Національної
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академії державного управління при Президентові України;
Драгомирецька  Мар’яна  Іванівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
менеджменту  і  логістики  Полтавського  національного  технічного  університету
імені Ю. Кондратюка.

15 Монографія  «Фінанси  і  кредит  у  сільському  господарстві  Лівобережної  України  (друга
половина XIX – початок XX ст.: історико-економічне дослідження», обсягом 237 с.
Автор:  Краснікова  Оксана  Миколаївна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 2 
від 31 жовтня 2017 року

16 Бібліографічний
покажчик

«Соя – стратегічна культура світового землеробства», обсягом 100 с.
Укладач:  Фіненко  Ірина  Іванівна,  бібліотекар  першої  категорії  бібліотеки
Полтавської державної аграрної академії.
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17 Бібліографічний
покажчик

 «Писаренко Віктор Микитович», обсягом 130 с.
Укладачі:  Писаренко  В.М.,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
завідувач,  професор  кафедри  екології,  охорони  навколишнього  середовища  та
збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії;
Пащенко Любов Дмитрівна, завідувач відділом бібліотеки Полтавської державної
аграрної академії.
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18 Навчальний
посібник

«Фінанси підприємств», обсягом 350 с.
Автори:  Аранчій  Валентина  Іванівна,  кандидат  економічних  наук,  професор,
ректор Полтавської державної аграрної академії;
Чумак  Валентина  Дмитрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  завідувач,
професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Бражник  Людмила  Василівна,   кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
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19 Монографія  «Трихуроз свиней», обсягом 125 с.
Автори:  Мельничук  Віталій  Васильович,  кандидат  ветеринарних  наук,  старший
викладач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської
державної аграрної академії;
Юськів Ігор Дмитрович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри
паразитології  та  іхтіопатології  Львівського  національного  університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 
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20 Бібліографічний
покажчик

 «Енергетичні культури», обсягом 78 стор.
Укладач: Пащенко Л.Д., завідувач відділом бібліотеки.
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21 Колективна
монографія

 «Розробка  та  вдосконалення  енергетичних  систем  з  урахуванням  наявного
потенціалу альтернативних джерел енергії», обсягом 314 с.
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Автори: Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
професор  кафедри  екології,  охорони  навколишнього  середовища  та
збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії;
Чайка  Тетяна  Олександрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
землеробства  і  агрохімії  імені  В.І.  Сазанова  Полтавської  державної  аграрної
академії;
Яснолоб  Ілона  Олександрівна,  кандидат  економічних  наук,  старший  викладач
кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

22 Наукова методика  «Методика проведення  польових  та  лабораторних  досліджень  з  просом
прутоподібним (Panicum virgatum L.)», обсягом 24 с.
Автори: Кулик Максим Іванович,  кандидат сільськогосподарських наук,  доцент,
доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної
академії;
Рахметов  Джамал   Бахлулович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
завідувач відділу нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка
Національної академії наук України;
Курило  Василь  Леонідович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
академік  Національної  академії аграрних  наук, заступник  академіка-секретаря
відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних
наук України.
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23 Довідник  «Енергетичні культури для виробництва біопалива: довідник», обсягом 74 с.
Автори:  Кулик Максим Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної
академії;
Курило  Василь  Леонідович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
академік  Національної  академії аграрних  наук, заступник  академіка-секретаря
відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних
наук України.
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24 Словник  «Відновлювані джерела енергії із рослинної сировини: термінологічний словник»,
обсягом 130 с.
Автори: Кулик Максим Іванович,  кандидат сільськогосподарських наук,  доцент,
доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної
академії;
Калініченко  Олександр  Володимирович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
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доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
25 Збірник матеріалів

конференції
 IV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  здобувачів  вищої  освіти  і
молодих  учених  «Наукове  забезпечення  розвитку  національної  економіки:
досягнення  теорії  та  проблеми  практики»,  м.  Полтава,  01  грудня  2017  року,
обсягом 184 с.
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26 Навчальний
посібник

 «Світові  агротехнології»  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  ступеня
«Магістр»  зі  спеціальності  201  «Агрономія»  у  вищих  навчальних  закладах,
обсягом 217 с.
Автор:  Шевніков  Микола  Янайович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор,  професор  кафедри  рослинництва,  директор  Аграрно-економічного
коледжу.
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27 Монографія  «Інвестиції в освіту», обсягом 346 с.
Автори:  Макаренко  Петро  Миколайович,  доктор  економічних  наук,  професор,
член-кореспондент  НААН  України,  завідувач,  професор  кафедри  економіки
підприємства Полтавської державної аграрної академії;
Яровенко Тетяна Сергіївна, доктор економічних наук, доцент кафедри статистики,
обліку  та  економічної  інформатики  Дніпровського  національного  університету
імені Олеся Гончара МОН України;
Макаренко  Юлія  Петрівна,  доктор  економічних  наук,  професор  кафедри
банківської  справи  Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся
Гончара МОН України .
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Завідувач відділу з питань інтелектуальної власності                                         Булах Т.В.


