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Нові надходження літератури : бібліогр. список / Полтав. держ.
аграр. акад., б–ка ; [уклад. І. І. Фіненко ; відп. за вип.
С. В. Макарець]. – Полтава : ПДАА, 2019. – 19 с. : іл.
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до
бібліотеки у I-му та ІІ-му кварталах 2019-го року.
Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої
освіти.

УДК 016
Полтавська державна аграрна академія, 2019

Передмова
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує
про видання, що надійшли до бібліотеки у І півріччі 2019-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.
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Навчально-методична та наукова література
Економіка
Менеджмент
Фінанси
Бухгалтерський облік та аудит
1.
330(075.8)
А 43
Актуальні питання сучасної економічної науки :
колективна монографія / за ред. В. І. Аранчій,
Л. О. Дорогань-Писаренко. – Полтава : Симон, 2018. –
226 с.
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного
підходу викладені результати дослідження теоретичних та
прикладних аспектів окремих актуальних питань сучасної
економічної науки.
Видання призначене для науковців і практиків в економічній
сфері, керівників і спеціалістів управлінських структур, викладачів
та здобувачів вищої освіти. Матеріали друкуються в авторській
редакції.
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

2.
659.1(075.8)
В 75
Воронько-Невіднича Т. В. Реклама і рекламна
діяльність : навч. посіб. / Т. В. Воронько-Невіднича,
Ю. П. Калюжна, В. Д. Хурдей. – Полтава : ПДАА, 2018. 230 с.
У навчальному посібнику з дисципліни «Реклама і рекламна
діяльність» викладені положення, що розкривають сутність і
завдання рекламного процесу, які доводиться розвʼязувати
маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього
процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності.
До теоретичного матеріалу додано тестові завдання для
самоперевірки, завдання для практичних занять, глосарій; критерії
оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що здійснюються за
стобальною системою з подальшим її переведенням у ЄКТС.
Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців, фахівців у сфері рекламної діяльності.
Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)
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Сільське господарство
Ветеринарія
3.
631.58(06)
А 43
Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія та
сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. на
посвяту 90-річчя кафедри землеробства і агрохімії
ім. В. І. Сазанова ф-ту агротехнологій та екології
Полтав. держ. аграр. акад., 27–28 листоп. 2018 р. / Мін-во
освіти і науки України, Мін-во аграр. політики і
продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. ;
[редкол.: В. І. Аранчій, П. В. Писаренко, С. В. Поспєлов,
О. В. Міщенко, М. М. Опара, В. М. Самородов]. –
Полтава : ПДАА, 2019. – 147 с.
Збірник репрезентує результати досліджень з історії аграрної
науки, освіти і техніки, біографістики, а також висвітлює актуальні проблеми наукового
забезпечення ведення сільського господарства України.
Всього примірників: 2 (абонемент наук. літ.)

4.
636.082(075.8)
Б 62
Біндюг Д. О.
Моделювання
селекційних
і
технологічних процесів у тваринництві : [навч.-метод.
посіб.] / Д. О. Біндюг, І. М. Желізняк. – Полтава :
Астрая, 2018. – 100 с.
Навчально-методичний посібник містить теоретичний коментар,
порядок та методику виконання завдань лабораторних робіт та
самостійної роботи для вивчення дисципліни «Моделювання
селекційних і технологічних процесів у тваринництві» здобувачами
ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва».
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)
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5.
57(075.8)
Б 63
Біотехнологія у тваринництві та промисловості :
[навч.-метод. посіб.] / [уклад.: С. Л. Войтенко,
С. І. Ковтун, І. М. Желізняк, Д. О. Біндюг]. – Полтава :
Астрая, 2018. – 183 с.
Навчально-методичний посібник розроблений для підготовки
здобувачів вищої освіти спеціальності 204 «Технології виробництва
і переробки продукції тваринництва» й висвітлює теоретичний
матеріал, завдання для практичних занять та самостійного вивчення
дисципліни за темами: введення в дисципліну, генетична і клітинна
інженерія, трансплантація ембріонів, отримання ембріонів in vitro,
зберігання ембріонів та способи пересадки реципієнтам,
клонування ембріонів, промислова біотехнологія та інженерна
ензимологія, біотехнологія у харчовій промисловості.
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

6.
636.082.2(075.8)
Г 34
Генетика з основами розведення та відтворення
сільськогосподарських тварин : [навч.-метод. посіб.] /
С. Л. Войтенко, О. О. Васильєва, Л. В. Вишневський,
Б. С. Шаферівський. – Полтава : Астрая, 2018. – 213 с.
Навчально-методичний посібник для вивчення дисциплін
«Генетика з біометрією», «Розведення сільськогосподарських
тварин» та «Технологія відтворення тварин» розроблений для
підготовки здобувачів вищої освіти II–IV рівнів акредитації
спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції
тваринництва» й включає короткий виклад теоретичного матеріалу,
завдання для лабораторних та практичних занять, а також для
самостійної роботи.
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

6

7.
633
Ш 37
Шевніков М. Я. Застосування біологічних, хімічних
та фізичних засобів у технологіях вирощування сої і
кукурудзи
:
[монографія]
/
М. Я. Шевніков,
О. О. Коблай. – Полтава : [б. в.], 2015. – 258 с.
У монографії викладені нові підходи до застосування
біологічних, хімічних та фізичних засобів у технологіях
вирощування сої і кукурудзи з урахуванням конкретних умов
нестійкого зволоження Лісостепу України, де розміщені великі
посівні площі цих культур. Для ефективного використання
біокліматичного потенціалу місцевості важливе значення має
розробка
і
впровадження
у
виробництво
сучасних
конкурентоспроможних технологій вирощування культур.
Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань, студентів і викладачів вищих аграрних
навчальних закладів, науковців, аспірантів.
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

8.
63(075.8)
Ш 37
Шевніков М. Я. Світові агротехнології : навч. посіб.
/ М. Я. Шевніков. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. –
Полтава : [б. в.], 2018. – 238 с.
У навчальному посібнику викладені нові підходи до технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
Світові агротехнології як наукова і навчальна дисципліна має на
меті сформувати у студентів розуміння цілісності та стабільності
агротехнологій, як чітко визначеної і науково-обгрунтованої
системи взаємоповʼязаних елементів, які виконують відповідні
функції і завдання, і направлені на підвищення продуктивності
сільськогосподарських культур. В результаті вивчення навчальної
дисципліни студенти засвоюють сучасні тенденції формування
технологій в рослинництві, враховуючи фактори, які на їх впливають.
Для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 201 – Агрономія у
вищих навчальних закладах.
Всього примірників: 10 (абонемент учб. літ.)
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Інші галузі знань
9.
519.86(075.8)
Е 45
Економіко-математичні методи та моделі : навч.
посіб. / Полтав. держ. аграр. акад. ; К. Д. Костоглод,
А. В. Калініченко, Н. М. Протас, Ю. В. Вакуленко,
О. Г. Мінькова. – Полтава : ПДАА, 2018. – 232 с.
У посібнику викладені основні економіко-математичні методи
розвʼязування задач, що мають місце в діяльності аграрних
підприємств; наведено ряд економіко-математичних моделей, що
застосовуються в організації та плануванні сільськогосподарського
виробництва. Значну увагу приділено особливостям розвʼязання
задач із використанням можливостей сучасних персональних
компʼютерів. Наведена достатня кількість конкретних прикладів, що
забезпечує можливість самостійного освоєння навчального матеріалу.
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

10.
544
К 68
Короткова І. В. Фізична і колоїдна хімія :
лабораторний
практикум
/
І. В. Короткова,
М. М. Маренич. – Полтава : Полтав. літератор, 2018. –
224 с.
У практикумі представлені лабораторні роботи, які відповідають
основним розділам з предмету: хімічна термодинаміка та термохімія,
хімічна кінетика, фотохімічні процеси, властивості розчинів
електролітів та неелектролітів, сорбційні процеси, властивості
колоїдних розчинів та розчинів високомолекулярних сполук. До
кожної лабораторної роботи надається теоретична частина, в якій в
стислій та доступній формі представлені основні теоретичні
відомості з використанням ілюстрацій та схем приладів. Тема
доповнюється прикладами розвʼязання типових задач, питаннями для самоконтролю та переліком
літературних джерел. Посібник містить 46 рисунків та 23 таблиці.
Для здобувачів вищої освіти вищих аграрних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації
спеціальностей «Агрономія» та «Захист і карантин рослин».
Всього примірників: 15 (абонемент учб. літ.)
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Автореферати
Менеджмент. Економіка України. Фінанси.
Економіка сільського господарства України
11.

005.334(043.3)
А 56
Аль Ширафі Мохаммед Авад Антикризове управління розвитком в сфері
охорони здоровʼя : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та
управління національним господарством» / Аль Ширафі Мохаммед Авад ; Полтав.
держ. аграр. акад. – Полтава, 2018. – 20 с.
12.

631.152(043.3)
Б 43
Бєлко І. А. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських
підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ігор Антонович
Бєлко ; Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-Подільський, 2018. – 20 с.
13.

336.(477)(043.3)
В 27
Великсар Т. І. Фінансове забезпечення системи соціального захисту
населення України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші,
фінанси і кредит» / Тетяна Ігорівна Великсар ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. –
20 с.
14.

332.362(043.3)
Д 36
Деркульський Р. Ю. Удосконалення економічного механізму збереження
зелених зон у містобудівних системах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.
08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
/ Роман Юрійович Деркульський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2018. – 25 с.
15.

338.432(477)(043.3)
Д 56
Добровольська О. В. Фінансове забезпечення природного агровиробництва
України в контексті сталого розвитку : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец.
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Олена Володимирівна Добровольська ; Ун-т
митної справи та фінансів. – Дніпро, 2019. – 37 с.
16.

354(043.3)
Д 72
Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті
соціального захисту сільського населення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Оксана
Миколаївна Драбик ; Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-Подільський,
2018. – 20 с.
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17.

005(043.3)
Л 61
Липовий Д. В. Стратегічне управління маркетингом та збутом продукції
інтегрованих підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» /
Дмитро Валерійович Липовий ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра
Василенка. – Харків, 2018. – 20 с.
18.

332.3(043.3)
С 15
Сакаль О. В. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах
поглиблення інституціональних трансформацій : автореф. дис. … д-ра екон. наук :
спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища» / Оксана Володимирівна Сакаль ; ДУ «Ін-т економіки
природокористування та сталого розвитку НАНУ». – Київ, 2018. – 41 с.
19.

330(043.3)
С 36
Сілантьєв О. І. Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних
макроекономічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01
«Економічна теорія та історія економічної думки» / Олег Ігорович Сілантьєв ;
Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава, 2019. – 21 с.
20.

334.012.61-022.51/022.55(043.3)
Ч–57
Чечетова-Терашвілі Т. М. Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку
малого та середнього підприємництва в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук :
спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Тетяна
Михайлівна Чечетова-Терашвілі ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Харків,
2018. – 36 с.

Сільське господарство. Ветеринарія
21.

633.15(043.3)
А 14
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