
Реєстр видань, 

затверджених до друку рішенням  

вченої ради Полтавської державної аграрної академії, 

за 2018 рік 

№ 

з/п 
Вид видання Назва та обсяг видання, автори 

Надання грифу  

«затверджено до друку»,  

протокол засідання 

 (№, дата, рік) 

1 2 3 4 

1 
Навчальний 

посібник 

 «Управлінський облік» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», обсягом 254 с. 

Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Яловега Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Лега Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Прийдак Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Мокієнко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Канцедал Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 

2 Монографія 

 «Малофагози курей», обсягом 95 с. 

Автори: Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, 

завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії; 

Клименко Олександр Сергійович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії; 

Кисельова Лариса Юріївна, кандидат ветеринарних наук; 

Коваленко Вікторія Олександрівна. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 



 

3 
Збірник матеріалів 

конференції 

 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних 

проблем у ветеринарній медицині», 15-16 лютого 2018 року, м. Полтава. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 

4 
Бібліографічне 

видання 

 «Олексій Володимирович Горик», присвячене 70-річчю від дня народження доктора 

технічних наук, професора Горика О.В., завідувача, професора кафедри 

загальнотехнічних дисциплін, заслуженого працівника народної освіти України, 

відмінника освіти України, обсягом 52 с.  

Автори: Ковальчук Станіслав Богданович, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної 

академії; 

Флегантов Леонід Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної 

академії. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 

5 Монографія 

 «Система управління прибутком торгівельних підприємств в умовах 

невизначеності», обсягом 238 с. 

Автори: Маркіна Ірина Анатоліїна, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; 

Вороніна Вікторія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 

6 
Навчальний 

посібник 

 «Мікроекономіка: практикум» для студентів вищих навчальних закладів, обсягом 

675 с. 

Автори: Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НААН України,  завідувач, професор кафедри економіки підприємства 

Полтавської державної аграрної академії; 

Попова Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної теорії Таврійського державного агротехнологічного університету, м. 

Мелітополь; 

Васильченко Олена Олегівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри економічної теорії Таврійського державного агротехнологічного 

університету, м. Мелітополь. 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 

7 
Колективна 

монографія 

 «Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій», 

обсягом 324 с. 

Під редакцією: Писаренка Павла Вікторовича, доктора сільськогосподарських наук, 

професора, першого проректора Полтавської державної аграрної академії; 

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента кафедри 

Протокол № 13 

 від 20 лютого 2018 року 



землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; 

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, старшого викладача 

кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

8 
Колективна 

монографія 

 «Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та системи оподаткування», обсягом 362 с. 

За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Плаксієнка Валерія 

Яковича, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку Полтавської 

державної аграрної академії. 

Протокол № 15  

 від 03 квітня 2018 року 

9 

Випуск науково-

виробничого 

фахового журналу 

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 1 за 2018 рік. 
Протокол № 15  

 від 03 квітня 2018 року 

10 

Випуск науково-

виробничого 

фахового журналу 

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 2 за 2018 рік. 

 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

11 
Колективна 

монографія 

«Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та 

агроекологічний аспект», обсягом 650 с. 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

12 
Біобібліографічний 

покажчик 

«Шейко Сергій Володимирович: біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня 

народження», обсягом 80 с. 

Укладач: Колодій Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

13 Монографія 

«Управління стійким розвитком підприємств агро продовольчої сфери», обсягом 191 

с. 

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; 

Оке Опеолува Адедеджі, доктор філософії, викладач Вебстерського університету. 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

14 

Навчально-

методичний 

посібник 

«Підприємництво» для здобувачів вищої освіти СВО «Бакалавр» галузі знань 

«Управління та адміністрування», обсягом 290 с. 

Автори: Махмудов Ханлар Зейналович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач,  професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії; 

Михайлова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 

Калашник Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 

Писаренко Світлана Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 



доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 

Світлична Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

15 Підручник 

«Організація та планування діяльності підприємств» для здобувачів вищої освіти 

СВО «Бакалавр» галузі знань «Управління та адміністрування», обсягом 338 с.  

Автори: Махмудов Ханлар Зейналович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач,  професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії; 

Михайлова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 

Шевченко Тетяна Олегівна, викладач Аграрно-економічного коледжу Полтавської 

державної аграрної академії. 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

16 
Навчальний 

посібник 

 «Економіко-математичні методи та моделі» для здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 

адміністрування», обсягом 232 с. 

Автори: Костоглод Костянтин Данилович, доцент кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії; 

Калініченко Антоніна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

Полтавської державної аграрної академії; 

Протас Надія Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської 

державної аграрної академії; 

Вакуленко Юлія Валентинівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської 

державної аграрної академії; 

Мінькова Ольга Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 17  

 від 15 травня 2018 року 

17 
Збірник матеріалів 

конференції 

Матеріалів студентської наукової конференції 25-26 квітня 2018 року, у двох томах, 

обсягом 812 с., Полтава 

 

 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

18 
Збірник наукових 

праць 

Наукові праці професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році, обсягом 292 с., 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 



Полтава 

 

19 
Навчальний 

посібник 

«Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», напряму підготовки 051 «Економіка», обсягом 290 с. 

Автори: Єгорова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної 

аграрної академії; 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень, декан факультету 

обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії; 

Тютюнник Юрій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, професор 

кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної 

аграрної академії. 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

20 
Навчальний 

посібник 

«Безпаперова бухгалтерія на підприємстві» для здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалістів-практиків у сфері обліково-

аналітичної роботи, слухачів інститутів післядипломної освіти та факультетів 

підвищення кваліфікації, обсягом 252 с. 

Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії; 

Назаренко Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічного контролю та аудиту Сумського національного аграрного університету; 

Гаркуша Сергій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету. 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

21 
Навчальний 

посібник 

«Реклама і рекламна діяльність» для здобувачів вищої освіти ступеню вищої освіти 

«Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 230 с. 

Автори: Калюжна Юлія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії; 

Хурдей Вікторія Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу Полтавської державної аграрної академії; 

Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

22 Монография 

«Екологія людини:  особистісна складова», обсягом 212 с. 

Автор: Плаксієнко Ірина Леонідівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

23 Монография «Management of the 21st century: globalization challenges»,обсягом 536 с. Протокол № 23  



Автори: під загальної редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних 

наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської 

державної аграрної академії. 

від 26 червня  2018 року 

24 
Навчальний 

посібник 

«Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності» для здобувачів вищої 

освіти економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців 

з бухгалтерського обліку. 

Автор: Грабовська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 23  

від 26 червня  2018 року 

25 
Навчальний 

посібник 

«Фінансове управління державним боргом» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» ступеня вищої освіти «Магістр», обсягом 217 с. 

Автор: Бражник Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії. 
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26 
Навчальний 

посібник 

«Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

ступеня вищої освіти «Магістр», обсягом 252 с. 

Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії; 

Остапенко Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії; 

Остапенко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії. 
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27 
Навчальний 

посібник 

«Основи біохімії та особливості обміну речовин» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва», 181 «Харчові технології», обсягом 229 с. 

Автори: Крикунова Валентина Юхимівна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач, 

професор кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної 

академії; 

Кулинич Сергій Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, декан 

факультету ветеринарної медицини; 

Самойлік Марина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування Полтавської державної аграрної академії; 

Колєснікова Лариса Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

викладач кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної 
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академії; 

Петренко Максим Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної 

аграрної академії. 

28 

Учбово-

методичний 

посібник 

«Хвороби хутрових тварин» для підготовки студентів в аграрних вищих навчальних 

закладах ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Ветеринарна медицина», фахівців 

з ветеринарної медицини, обсягом 433 с. 

Автори: Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри 

інфектології, якості та безпеки продукції АПК Луганського національного аграрного 

університету (м. Харків); 

Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник, в.о. завідувача лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології 

Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» (м. Харків); 

Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, 

завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 

державної аграрної академії; 

Родіонова Катерина Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 

інфектології, якості та безпеки продукції АПК Луганського національного аграрного 

університету (м. Харків); 

Івлева Оксана Вікторівна, старший викладач кафедри інфектології, якості та безпеки 

продукції АПК Луганського національного аграрного університету (м. Харків). 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої 

ради академії 
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29 
Навчальний 

посібник 

 «Податкова система» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», обсягом 361 с. 

Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних  наук, професор, ректор 

академії, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної 

академії; 

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; 
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Дорошенко Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії. 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої 

ради академії. 

30 
Навчальний 

посібник 

 «Операційний менеджмент», обсягом 256 с. 

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії; 

Помаз Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту Полтавській державній аграрній академії; 

Помаз Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства Полтавській державній аграрній академії. 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої 

ради академії. 
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31 Монографія 

 «Методологія, філософія та практика сучасного управління», обсягом 585 с. 

Автор: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії. 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої 

ради академії. 
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32 
Навчальний 

посібник 

 «Звітність бюджетних установ», видання друге, доповнене та перероблене, обсягом 

252 с. 

Автори: Карпенко Ніна Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, професор 

кафедри організації обліку та аудиту Полтавській державній аграрній академії; 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавській 

державній аграрній академії; 

Аранчій Яна Сергіївна, кандидат економічних наук; 
Ліпський Роман Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку Полтавській державній аграрній академії. 
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