Полтавська державна аграрна академія
Бібліотека
Довідково-бібліографічний відділ

Нові надходження
літератури
(II-й квартал 2018 р.)

Бібліографічний список

Полтава 2018

УДК 016
Н 73

Укладач – бібліотекар І категорії І. І. Фіненко
Відповідальний за випуск – директор бібліотеки ПДАА С. В. Макарець

Н 73

Нові надходження літератури : бібліогр. список / Полтав. держ.
аграр. акад., б–ка ; [уклад. І. І. Фіненко ; відп. за вип.
С. В. Макарець]. – Полтава : ПДАА, 2018. – 15 с. : іл.
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до
бібліотеки у II-му кварталі 2018-го року.
Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої
освіти.

УДК 016
Полтавська державна аграрна академія, 2018

Передмова
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує
про видання, що надійшли до бібліотеки у 2-му кварталі 2018-го року.
Матеріал розташовано за основними галузями знань, усередині
розділів – за алфавітом авторів і назв. Бібліографічний опис документів та
скорочення слів і словосполучень здійснено згідно з ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги
та правила».
Вміщені анотації на книги.
Кожний бібліографічний запис містить дані про кількість
примірників та їх місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по
якому дане видання можна замовити в бібліотеці.
Електронна версія списку розміщена на сайті академії.
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Навчально-методична та наукова література
Економіка
Бухгалтерський облік та аудит
Фінанси
1.
631.16
А 79
Аранчій В. І. Фінанси підприємств : навч. посіб. /
В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, Л. В. Бражник. – [2-ге вид.,
розшир. та допов.]. – Полтава : ПДАА, 2018. – 350 с.
У навчальному посібнику розглянуто питання організації
фінансової роботи на підприємстві, розкрито механізм формування
фінансових ресурсів, порядок їх використання і планування
надходжень, рух грошових потоків та визначення фінансових
результатів діяльності підприємств, їх оподаткування.
Теоретичний матеріал супроводжується достатньою кількістю
схем, рисунків та формул; додано тестові завдання для
самоперевірки та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти,
що здійснюються за стобальною системою
Всього примірників: 30 (абонемент учб. літ.)

Сільське господарство
2.
63 (092)
П 34
Писаренко В. Формула успіху / Віктор Писаренко. –
Київ : [б. в.], 2018. – 176 с. : 73 фото
У книзі відображені основні етапи життя, наукової і виробничої
діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України Писаренка Віктора
Микитовича. Хронологічний покажчик публікацій вміщує
бібліографічні описи його праць – від статей до монографій та
підручників.
Видання рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам,
студентам вищих навчальних закладів, а також широкому загалу
читачів.
Всього примірників: 8 (абонемент наук. літ.)
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Інші галузі знань
3.
030(477)
Е 64
Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук
України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед.
дослідж. НАН України ; голов. редкол. : Дзюба І. М.,
Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. – Київ : ІЕД
НАН України, 2001– .–
Т. 16 (Куз–Лев). – 2016. – 712 с.
Т. 17 (Лег–Лощ). – 2016. – 712 с.
Т. 18 (Лт–Малицький). – 2017. – 712 с.
Всього примірників: по 2 кожного тому (абонемент наук. літ.)
[У фонді бібліотеки дана енциклопедія є в наявності з 1-го тому]

4.
352.07(477.53)
К 78
Кращі самоврядні практики з проектної діяльності:
Полтавщина : монографія / Полтав. держ. аграр. акад.,
Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ;
[В. П. Писаренко, П. В. Ворона та ін. ; за ред.
В. П. Писаренка, П. В. Ворони]. – Полтава : Астрая,
2017. – 387 с.

У монографії висвітлено теоретичні і практичні аспекти проектної
діяльності та кращі практики цієї діяльності в органах місцевого
самоврядування Полтавщини.
Рекомендовано фахівцям, які займаються проектною діяльністю в
органах публічного управління та місцевого самоврядування, депутатам
місцевих рад, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам.
Всього примірників:2 (абонемент наук. літ.)

5.
811.161.2(075.8)
С 92
Сучасна
українська
мова
:
підручник
/
[О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.] ;
за ред. О. Д. Пономарева. – Вид. 4-те. – Київ : Либідь,
2008. – 488 с.
У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки,
лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології
сучасної української літературної мови. Подаються відомості з
діалектології та загального мовознавства.
Міститься
опис
синтаксичних
особливостей
побудови
словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам
формування одиниць звʼязного мовлення та основам пунктуації.
Книга призначена для студентів гуманітарних факультетів вищих
навчальних закладів.
Всього примірників: 25 (абонемент учб. літ.)
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336.71
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ун-т. – Суми, 2018. – 21 с.
11.

338.439.5
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економіки». – Київ, 2018. – 20 с.
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15.
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І 20
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ВНЗ «Нац. акад. упр.». – Київ, 2018. – 20 с.
17.

336.77
К 80
Кретов Д. Ю. Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах
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Паризький ; ВНЗ «Нац. акад. упр.». – Київ, 2018. – 33 с.
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