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Н 73      Нові надходження літератури : бібліогр. список / Полтав. держ. 
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У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до 

бібліотеки у II-му кварталі 2018-го року. 

Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої 

освіти. 
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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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Автореферати 
 

Економіка України 

Економіка сільського господарства України 

 
6. 334.716 

А 29 

Адедеджі О. О. Управління стійким розвитком переробних підприємств 

агропродовольчої сфери України і Нігерії : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» /Оке Опеолува Адедеджі ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2017. – 

20 с. 
 

7. 336.71 

А 66 

Андрос С. В. Стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах 

фінансової глобалізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, 

фінанси і кредит» / Світлана Вікторівна Андрос ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – 

Київ, 2017. – 41 с. 
 

8. 338.24 

Б 61 

Білоскурський Р. Р. Державне регулювання національного еколого-

економічного розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка 

та управління національним господарством» / Руслан Романович Білоскурський ; 

ВНЗ «Нац. акад. упр.». – Київ, 2017. – 41 с. 
 

9. 338.242.4 

Б 73 

Богма О. С. Державне регулювання інституціональних змін в сфері 

забезпечення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки : 

автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» / Олена Сергіївна Богма ; ВНЗ «Нац. акад. упр.». – 

Київ, 2017. – 41 с. 
 

10. 336.71 

Б 77 

Бойченко В. М. Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-

інвестиційному ринку у посткризовий період : автореф. дис. … канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Віта Миколаївна Бойченко ; Сум. держ. 

ун-т. – Суми, 2018. – 21 с. 
 

11. 338.439.5 

Б 78 

Бокій О. В. Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в 

Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» / Олена Володимирівна Бокій ; ННЦ «Ін-т аграр. 

економіки». – Київ, 2018. – 20 с. 
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12. 336(477) 

Б 81 

Бондаренко Є. К. Страхування фінансових ризиків фондового ринку України : 

автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Євгенія 

Костянтинівна Бондаренко ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2018. – 21 с. 
 

13. 631.15 

В 68 

Волошин Ю. Ю. Розвиток організаційної культури сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Юрій Юрійович 

Волошин ; Харк. нац. тех. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 

2018. – 20 с. 
 

14. 336 

В 75 

Воронцова А. С. Фінансове забезпечення розвитку системи освіти впродовж 

усього життя : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і 

кредит» / Анна Сергіївна Воронцова ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2018. – 23 с. 
 

15. 338.24 

Є 27 

Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» / Володимир Дмитрович Євтушенко ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Київ, 2018. – 21 с. 
 

16. 339.544 

І 20 

Іванов Є. І. Державна політика диверсифікації зовнішньоторгівельної сфери 

національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством» / Євген Іванович Іванов ; 

ВНЗ «Нац. акад. упр.». – Київ, 2018. – 20 с. 
 

17. 336.77 

К 80 

Кретов Д. Ю. Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах 

економічної циклічності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, 

фінанси і кредит» / Дмитро Юрійович Кретов ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 

20 с. 
 

18. 332.12(477) 

М 13 

Мазур Д. В. Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних 

продовольчих комплексів України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Дмитро Васильович Мазур ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с. 
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19. 005.336.4 

М 35 

Матющенко С. С. Оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних 

підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Сергій Сергійович 

Матющенко ; Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с. 
 

20. 338.43 

П 18 

Паризький І. В. Державне регулювання інноваційно-технологічними змінами 

в національній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством» / Ігор Володимирович 

Паризький ; ВНЗ «Нац. акад. упр.». – Київ, 2018. – 33 с. 
 

21. 336.7 

П 34 

Піскунова Н. О. Механізм управління грошовими потоками субʼєктів 

господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси 

і кредит» / Ніна Олександрівна Піскунова ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. – Дніпро, 2017. – 20 с. 
 

22. 336.76 

С 30 

Сьомченков О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні 

агропромислового виробництва : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

«Гроші, фінанси і кредит» / Олександр Анатолійович Сьомченков ; ННЦ «Ін-т аграр. 

економіки». – Київ, 2017. – 41 с. 
 

23. 338.439 

У 52 

Уманська В. В. Формування та розвиток виробничо-ресурсного потенціалу 

рисівництва : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» / Валентина Валеріївна Уманська ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2017. – 22 с. 
 

24. 339.74 

Ш 44 

Шелудько С. А. Трансформація валютного регулювання банківської 

діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, 

фінанси і кредит» / Сергій Андрійович Шелудько ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 

2018. – 19 с. 
 

25. 332.155 

Я 62 

Янковська К. С. Економічна ефективність використання біомаси для 

енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» / Катерина Сергіївна Янковська ; Львів. нац. аграр. ун-т. – 

Львів, 2018. – 20 с. 
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26. 330.332.3 

Я 76 

Яровенко Т. С. Інвестиції у сферу освіти України: теоретико-методологічний 

аспект : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» / Тетяна Сергіївна Яровенко ; Полтав. держ. аграр. 

акад. – Полтава, 2017. – 40 с. 

 

 

 

Сільське господарство. 

Ветеринарія 

 
27. 636.4.087.7 

Б 61 

Білявцева В. В. Продуктивність молодняку свиней за згодовування білково-

вітамінно-мінеральної добавки «Енервік» : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Вікторія Вікторівна Білявцева ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2017. – 21 с. 
 

28. 635.52/.58.09 

Б 77 

Бойко Ю. В. Комбінований охра- та дезоксиніваленолотоксикоз курчат-

бройлерів і його профілактика : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.04 

«Ветеринарна фармакологія та токсикологія» / Юрій Васильович Бойко ; Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2018. – 24 с. 
 

29. 631.95 

Б 79 

Болтик Н. П. Агроекологічне обгрунтування органічного виробництва 

молока : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Наталія 

Петрівна Болтик ; Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 24 с. 
 

30. 636.4.087.7 

Б 81 

Бондаренко В. В. Використання білково-вітамінної мінеральної добавки 

«Мінактивіт» в годівлі молодняку свиней : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Владислава Вікторівна Бондаренко ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2017. – 19 с. 
 

31. 636.2.09 

В 19 

Васильєва Т. Б. Науково-експериментальне обгрунтування імуногенної 

ефективності вакцини «Метакол» проти колібактеріозу великої рогатої худоби : 

автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, 

епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / Тетяна Борисівна Васильєва ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 20 с. 
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32. 636.592.09 

В 95 

Вишневський С. Г. Сечокислий діатез в індичат (діагностика, лікування та 

профілактика) : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і 

терапія тварин» / Сергій Георгійович Вишневський ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Київ, 2017. – 23 с. 
 

33. 614.31 

З–16 

Зажарська Н. М. Критерії оцінки безпечності і якості молока кіз : автореф. 

дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза» / Надія 

Миколаївна Зажарська ; Сум. нац. аграр. ун-т, Держ. служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнологій і штамів мікроорганізмів. – Суми, 2018. – 40 с. 
 

34. 633.31 

З–33 

Запорожченко В. Ю. Розробка водозберігаючих режимів зрошення люцерни 

в Степовій та Лісостеповій зонах України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» / Вікторія Юріївна Запорожченко ; 

ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон, 2017. – 20 с. 
 

35. 635.655 

К 59 

Козачок О. Л. Оптимізація живлення сої за рахунок ресурсозберігаючої 

технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 «Агрохімія» / Олександр Леонідович 

Козачок ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 

24 с. 
 

36. 639.3.041 

К 64 

Кононенко І. С. Комплексна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 

1758), отриманої з використанням кріобіотехнологій : автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Ірина Сергіївна Кононенко ; Ін-т рибного госп-

ва. – Київ, 2017. – 20 с. 
 

37. 639.37 

К 95 

Кучерук А. І. Біологічні аспекти відтворення харіуса європейського 

(Thymallus thymallus L.) в умовах Карпатського регіону : автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Анна Іванівна Кучерук ; Ін-т рибного госп-ва. – 

Київ, 2017. – 19 с. 
 

38. 636.2.033 

Л 26 

Ластовська І. О. Обгрунтування та розробка ресурсоощадної технології 

виробництва яловичини : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія 
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виробництва продуктів тваринництва» / Ірина Олександрівна Ластовська ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 20 с. 
 

39. 636:614.48 

М 23 

Мандигра Ю. М. Санітарна оцінка застосування у тваринництві 

дезінфікуючих засобів на основі полігексаметиленгуанідину : автореф. дис. … канд. 

с.-г. наук : спец. 16.00.06 «Гігієна тварин і ветеринарна санітарія» / Юлія 

Миколаївна Мандигра ; Харк. держ. зоовет. акад. – Харків, 2017. – 19 с. 
 

40. 636.2.09 

М 29 

Маринюк М. О. Профілактика ранніх імунодефіцитів за ліпосомної корекції 

становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят : автореф. 

дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Микола 

Олександрович Маринюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 

Київ, 2017. – 22 с. 
 

41. 633.88 

М 48 

Мельничук Р. В. Генетичне різноманіття роду Calendula L. як вихідний 

матеріал для селекції : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і 

насінництво» / Руслан Васильович Мельничук ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва. – 

Харків, 2017. – 19 с. 
 

42. 635.655 

М 60 

Міленко О. Г. Еколого-біологічне обгрунтування елементів технології 

вирощування сої в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. … канд. 

с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Ольга Григорівна Міленко ; Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва. – Харків, 2017. – 20 с. 
 

43. 574.4 

Н 73 

Новицький В. П. Екологічні основи управління мисливськими ресурсами 

агроландшафтів Лісостепу України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 

«Екологія» / Василь Петрович Новицький ; Ін-т агроекології і 

природокористування. – Київ, 2018. – 44 с. 
 

44. 636.5.09 

О–69 

Оробченко О. Л. Фармако-токсикологічна оцінка наночасток металів (Ag, Cu, 

Fe і двоокис Mn) та експериментально-теоретичне обгрунтування їх безпечних 

регламентів за використання у птахівництві : автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 

16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія» / Олександр Леонідович 

Оробченко ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 

Львів, 2017. – 40 с. 
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45. 633.3 

Р 83 

Рудавська Н. М. Формування продуктивності бобово-злакових травосумішей 

залежно від технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу Західного : 

автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» / 

Наталія Миколаївна Рудавська ; ННЦ «Ін-т землеробства НААН». – Чабани, 2018. – 

20 с. 
 

46. 636.52/.58.09 

С 40 

Сіренко О. С. Заходи боротьби та профілактики за акаріозів курей : автореф. 

дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.11 «Паразитологія» / Олена Сергіївна Сіренко ; 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2017. – 

20 с. 
 

47. 636.4.082 

С 59 

Сокирко М. П. Удосконалення технології вирощування свиней в умовах 

племінного господарства : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 

«Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Михайло Петрович Сокирко ; 

Ін-т свинарства і агропромислового вир-ва. – Полтава, 2017. – 19 с. 
 

48. 636.09 

С 79 

Степна О. О. Характеристика природних вогнищ лептоспірозу і розробка 

заходів щодо їх санації : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03 

«Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / 

Олена Олександрівна Степна ; Сум. нац. аграр. ун-т, Держ. служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнологій і штамів мікроорганізмів. – Суми, 2017. – 21 с. 
 

49. 631.95 

У 80 

Устименко О. В. Агроекологічний стан селітебних територій в зоні 

розташування свинокомплексів : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 

«Екологія» / Олексій Васильович Устименко ; Ін-т агроекології і 

природокористування. – Київ, 2018. – 23 с. 
 

50. 633.171 

Ч–49 

Черній В. П. Технологічні та біологічні особливості формування 

продуктивності проса за органічного виробництва в Правобережному Лісостепу 

України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Віктор 

Павлович Черній ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 

2017. – 22 с. 
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51. 633.2 

Ш 87 

Штакал В. М. Продуктивність злакових лучних травостоїв різного видового і 

сортового складу на осушуваних органогенних грунтах Лівобережного Лісостепу : 

автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» / 

Віктор Миколайович Штакал ; ННЦ «Ін-т землеробства НААН». – Чабани, 2018. – 

24 с. 

 

 

 

Інші галузі знань 

 
52. 378 

Б 91 

Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності 

магістрантів аграрних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 « Теорія і методика професійної освіти» / Наталія Сергіївна Бурмакіна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2018. – 20 с. 
 

53. 378:63 

Т 48 

Ткаченко О. В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в 

аграрних університетах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 « Теорія і 

методика професійної освіти» / Ольга Василівна Ткаченко ; Ін-т пед. освіти 

дорослих. – Київ, 2018. – 20 с. 
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Періодичні, серіальні  

та інші видання, що продовжуються  

(I–II кв. 2018 р.) 
 

1. Аграрна техніка та обладнання : щокв. журн. / ТОВ «АгроМедіа». – 2018. – 

№ 1, 2. 

2. Агроекологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Ін-т агроекології і 

природокористування НААН України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України". – 2018. – 

№ 1. 

3. Агроном : щокв. наук.-вироб. журн. / ТОВ «АгроМедіа». – 2018. – № 1, 2. 

4. Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. / Нац. б-ка України 

ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – № 1, 2. 

5. Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. / Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – № 1, 2. 

6. Ветеринарна практика : щоміс. спец. журн. / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет. 

медицини України». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

7. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / М-во освіти і науки 

України, Нац. акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – 2018. – № 1, 

2. 

8. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2018. – 

№ 1, 2, 3, 4, 5. 

9. Вісник. Офіційно про податки : журн. / Держ. фіскальна служба України. – 

2018. – № 1–24. 

10. Вісник Полтавської державної аграрної академії : наук.-вироб. фах. журн. / 

Полтав. держ. аграр. акад. – 2018. – № 1. 

11. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – 

2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

12. Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во 

фінансів України, НАН України. – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

13. Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська 

фірма «Аналітик», Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. внутр. 

справ України. – 2018. – № 1, 2, 4, 5. 

14. Зерно : Всеукр. журн. сучасн. агропромисловця / ТОВ «Вид-во «Зерно». – 2018. 

– № 1, 2, 3, 4, 5. 

15. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казначейська служба 

України. – 2018. – № 1, 2, 3. 

16. Карантин і захист рослин : наук.-вироб. журн. / Ін-т захисту рослин НААН 

України. – 2018. – № 1-2, 3, 4-5. 

17. Корми і факти : щоміс. журн. про корми і годівлю / ТОВ «Вид-во АГРО 

ПРЕС». – 2018. – № 1-2, 3, 4, 5, 6. 

18. Наше птахівництво : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 1, 2, 3. 

19. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. / 

М-во юстиції України. – 2018. – №1–22, 23–47. 

20. Плантатор : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 1, 2, 3. 
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21. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ 

«Пожосвіта». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

22. Пропозиція : укр. журн. з питань агробізнесу / ТОВ «Юнівест Медіа». – 2018. – 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

23. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – 

№ 1, 2, 3. 

24. Статистика України : щокв. наук.-інформ. журн. / Держ служба статистики 

України, НДІ статист. дослідж., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Нац. акад. 

держ. управління при Президентові України. – 2018. –  

25. Тваринництво та ветеринарія : щоміс. журн. / ТОВ «Юнівест Медіа». – 2018. – 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

26. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та 

продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2018. – № 1, 2-3, 4. 

27. Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. / ДНУ «Укр. н.-д. ін-т 

прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва 

ім. Леоніда Погорілого [та ін.]. – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

28. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад. 

фінанс. упр.». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

29. Фінансовий контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. фін. інспекція 

України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та 

ін.]. – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

30. Цукрові буряки : Всеукр. наук.-вироб. журн. / Ін-т біоенергетичних культур та 

цукрових буряків НААН України. – 2018. – № 1, 2. 

31. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

 
 

 

 
 

 

 


