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Передмова 
 

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує 

про видання, що надійшли до бібліотеки у 3-му кварталі 2018-го року. 

Матеріал розташовано за основними галузями знань, усередині 

розділів – за алфавітом авторів. 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». 

Електронна версія списку розміщена на сайті академії. 
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захисту споживачів, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнологій і штамів 
мікроорганізмів. – Суми, 2018. – 23 с. 

 
 
 

Інші галузі знань 

 
35. 502/504(043.3) 

Я 94 

Яцук І. П. Наукові основи відновлення природного потенціалу агроекосистем 

України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Ігор Петрович 

Яцук ; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 53 с. 
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Періодичні, серіальні  

та інші видання, що продовжуються  

(I–III кв. 2018 р.) 
 

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

№ 1, 2, 3. 

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

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

№ 1, 2. 

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

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

ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – № 1, 2, 3. 

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

ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – № 1, 2, 3, 4. 

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

медицини України». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

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, 6, 7, 8. 

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

2018. – № 1–35. 

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, 6, 7. 

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

фінансів України, НАН України. – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

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, 6, 7, 8. 

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

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

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

України. – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

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

України. – 2018. – № 1-2, 3, 4-5, 6-7, 8. 

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

ПРЕС». – 2018. – № 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

18. Наше птахівництво : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 

5. 

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

М-во юстиції України. – 2018. – №1–22, 23–47, 48–71. 

20. Плантатор : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 1, 2, 3, 4. 
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21. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ 

«Пожосвіта». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 

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, 4. 

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. – 1. 

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, 5, 6. 

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, 6. 

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

фінанс. упр.». – 2018. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

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, 6, 7, 8. 

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, 7, 8, 9. 

 
 

 

 
 

 

 


