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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, 2019. – 16 с. : іл. 

 
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до 

бібліотеки у IІІ-му кварталі 2019-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 ІІІ-му кварталі 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.   

631.162(075.8) 

О–64 

    Організація обліку у підприємствах 

сільськогосподарської галузі : навч. посіб. / В. П. Шило, 

В. В. Сопко, С. Б. Ільіна, В. Н. Васьков. – Київ : Кондор, 

2011. - 268 с. 
 

    У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та 

практичні питання організації обліку у фермерських господарствах 

з урахуванням специфіки діяльності сільськогосподарської галузі й 

сучасної законодавчої і нормативної бази їх функціонування. Зміст 

посібника висвітлює порядок створення і реєстрації фермерського 

господарства, формування і оцінки його майна, облік матеріальних 

цінностей, земельних ресурсів, розрахунків, доходів і витрат, 

порядок складання звітності господарства, порядок оподаткування.  

....У посібнику передбачені рішення практичних завдань, які дозволяють формувати у студентів 

навички ведення обліку у фермерському господарстві. 

    Для студентів, викладачів, бухгалтерів-практиків та усіх тих, хто займається 

сільськогосподарським виробництвом. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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Сільське господарство 

Ветеринарія 

 
2.   

633.88(075.8) 

М 57 

    Мінарченко В. М. Ресурсознавство. Лікарські 

рослини : навч. посіб. / В. М. Мінарченко ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ : 

Фітосоціоцентр, 2014. – 215 с. 
 

    У посібнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють 

сучасні тенденції обліку, використання й охорони ресурсів 

лікарських рослин, лишайників та грибів на міжнародному і 

національному рівнях. Викладено основні поняття національного та 

міжнародного законодавства щодо використання та охорони 

лікарських рослин; висвітлено стан природних ресурсів цих видів в 

Україні, особливості накопичення ними біологічно активних 

речовин; проведений аналіз використання лікарських рослин у науковій та народній медицині. 

    Посібник може бути використаний для викладання ресурсознавства у вищих навчальних 

закладах, відповідно до робочої навчальної програми, викладання біологічних дисциплін 

природоохоронного спрямування у середній школі, а також з метою обліку рослинних ресурсів. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 

3.  
636.7(075.8) 

Х 76 

    Хомич В. Т. Морфологія собаки : навч. посіб. / 

В. Т. Хомич, Л. П. Горальський, Ю. С. Ших ; за ред. 

В. Т. Хомича. – Житомир : Рута, 2013. – 472 с. 

 

    У посібнику викладено макро- і мікроскопічну будову організму 

собаки. Він рекомендується студентам факультетів ветеринарної 

медицини, технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, науковцям, фахівцям-кінологам, власникам собак. 

 

 

 
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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Інші галузі знань 

 
4.  
 

54(075.8) 

Б 27 

    Басов В. П. Хімія : навч. посіб. / В. П. Басов, 

В. М. Родіонов. – [7-ме вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 

340 с. 

 
    До посібника включені і розглядаються на сучасному рівні 

найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії – загальної, 

неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при 

підготовці до іспитів з даної дисципліни. Розглянуто основні типи 

хімічних задач, даються рекомендації до їх розвʼязку. 

    Посібник розрахований на широке коло читачів: випускників 

загальноосвітніх шкіл, слухачів факультетів довузівської підготовки 

та підготовчих відділень вузів, абітурієнтів та студентів вищих 

закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл для організації 

факультативних занять з хімії. Може бути використаний для самостійної роботи над предметом. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
 
5.   
 

582(075.8) 

Б 77 

    Бойко М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних 

рослин : [навч. посіб.] / М. Ф. Бойко ; Мін-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – 

Київ : Ліра-К, 2013. – 276 с. 
 

    У навчальному посібнику , написаному відповідно до програми з 

ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як 

загальноосвітні, так і отримані часом за допомогою новітніх 

методів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики 

несудинних рослин (водоростей та мохоподібних), їх місце в 

сучасній системі органічного світу. Розглядаються історія 

дослідження, будова організмів, типи їх розмноження, цикли 

відтворення, географічні та екологічні особливості, систематика, 

роль в біосфері та житті людини. 

    Для студентів та викладачів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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6.  
34.09(075.8) 

В 39 

    Ветеринарне правознавство України : підручник / 

І. В. Яценко, В. В. Камʼянський, М. М. Бондаревський 

[та ін.] ; за ред І. В. Яценка. – Харків : Діса плюс, 2015. – 

392 с. 
 

    У підручнику висвітлено основні питання з курсу «Ветеринарне 

правознавство України». Запропонований матеріал представляє 

стислий огляд основних розділів права, які тим чи іншим чином 

стосуються сфери діяльності фахівців ветеринарної медицини. 

Розкрито питання загальної теорії ветеринарного права, висвітлено 

основи правового статусу ветеринарної медицини в Україні, 

приведена характеристика адміністративних і кримінальних 

правопорушень, приведені дані щодо адміністративного процесу та 

трудових правовідносин у сфері ветеринарної медицини.  

    Посібник буде корисним магістрантам факультету ветеринарної медицини вищих навчальних 

закладів аграрного профілю, викладачам, державним інспекторам ветеринарної медицини, 

фахівцям-експертам, працівникам правоохоронних органів.  
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 
7.   

340.15(075.8) 

Д 30 

    Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : 

курс лекцій / Г. Г. Демиденко. – Вид. 2-ге, допов. і змін. – 

Харків : Право, 2013. – 414 с. 

 
    У курсі лекцій викладені основні доктрини про право і державу 

Давнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показані 

зародження й розвиток політико-правових ідей у Древній Індії, Китаї, 

Греції, Римі, країнах Західної Європи, а також в Україні і Росії.  

    Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і 

факультетів, а також вивчаючих філософію права, політологію і усіх, 

хто цікавиться проблемами права і держави. 

 
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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8.   

004(075.8) 

К 63 

    Компʼютерні технології обробки облікової 

інформації : навч. посіб. / В. С. Ходаков, 

Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко, М. В. Карамушка ; 

Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс ; Київ : 

Ліра-К, 2012. – 534 с. 

 
    У навчальному посібнику представлений комплекс лабораторно-

практичних робіт по вивченню дисциплін «Автоматизовані 

інформаційні системи обліку», «Інформаційні системи 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту», «АСУ в 

управлінні», «Корпоративні інформаційні системи». Теоретичний 

матеріал містить пояснення кожної теми і практичні рекомендації для кращого освоєння 

матеріалу. Посібник також містить учбові завдання, задачі, вправи і питання для самоконтролю, 

матеріали інструкцій для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу 

«1С: Підприємство», програми корпорації «Парус – Підприємство» і корпоративної системи 

«Галактика». 

    Пропонується для студентів вищих учбових закладів.  
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 
9.   

550.47(075.8) 

Р 83 

    Рудишин С. Д. Основи біогеохімії : навч. посіб. / 

С. Д. Рудишин. – Київ : Академія, 2013. – 248 с. – (Серія 

«Альма-матер»). 

 
    У пропонованому навчальному посібнику розглянуто теоретичні і 

прикладні аспекти біогеохімії, основні біогеохімічні закони, 

принципи, теорії і категорії, біогеохімічні колообіги біогенних 

елементів, закономірності міграції радіонуклідів та пестицидів, 

принципи біогеохімічного районування ландшафтів, причини 

деградаційних процесів екосистем України.  

    Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, 

хто цікавиться питаннями біогеохімії та геохімічної екології. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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10.   

37.013.42(075.8) 

С 69 

    Соціальна педагогіка : навч. посіб. / 

[О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін.] ; 

за ред. О. В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 

312 с. – (Серія «Альма-матер»). 

 
    У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, 

методологію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального 

виховання особистості за різних умов і в різних середовищах.  

    Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться 

фахівцям соціальної сфери, науковцям, усім, хто цікавиться 

питаннями соціального виховання. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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Автореферати 

 
Менеджмент. Економіка України. Фінанси. 

Економіка сільського господарства України 

 
11. 338.43(043.3) 

Б 93 
Бутенко В. М. Державне регулювання розвитку біоекономіки : автореф. дис. … 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством» / Віра Михайлівна Бутенко ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2019. –40 с. 

 

12. 631.1(043.3) 
В 50 
Вінюкова О. Б. Організаційне забезпечення виробництва органічної продукції 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» / Ольга Борисівна  Вінюкова ; Харк. нац. техн. ун-т ім. Петра 
Василенка. – Харків, 2019. – 20 с. 

 

13. 330.3(043.3) 
Д 69 

Дорофєєв О. В. Управління економічним розвитком субʼєктів аграрного 
виробництва: теорія, методологія : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / 
Олександр Вікторович Дорофєєв ; Харк. нац. техн. ун-т ім. Петра Василенка. – 
Харків, 2019. – 40 с. 

 

14. 338.24(043.3) 
К 97 

Кириченко К. І. Державне регулювання національної економіки України з 
урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозвʼязків : автореф. дис. … канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / 
Костянтин Іванович Кириченко ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2019. – 22 с. 
 

15. 336.77(043.3) 
К 97 

Кисіль С. С. Банківське кредитування інноваційного розвитку 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Світлана Сергіївна Кисіль ; ННЦ «Ін-т аграр. 
економіки». – Київ, 2019. – 21 с. 

 

16. 005.21(043.3) 
П 43 
Погребняк Л. П. Стратегія управління виробничими ресурсами аграрних 

підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Людмила 
Павлівна Погребняк ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2019. – 21 с. 
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17. 330.341.1(043.3) 

Р 36 

Рекуш А. М. Управління інноваційною діяльністю сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Антон 
Миколайович Рекуш ; Таврійський держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2019. – 
22 с. 

 

18. 338.43(043.3) 

Р 49 

Різниченко О. А. Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах 
глобалізації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / 
Олена Анатоліївна Різниченко ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2019. – 20 с. 

 

19. 334.735(477)(043.3) 

Т 19 

Таран-Лала О. М. Розвиток споживчої кооперації в економіці України: 
теорія, методологія та практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством» / Олена Миколаївна Таран-
Лала ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2019. – 40 с. 

 

20. 330.13(043.3) 

Ц 87 

Цуркан Н. Г. Оцінка вартості підприємств рекреаційної діяльності : автореф. 
дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)» / Наталя Геннадіївна Цуркан ; Полтав. держ. 
аграр. акад. – Полтава, 2019. – 20 с.  

 

 
 
 

Сільське господарство. Ветеринарія 

 
21. 635.21(043.3) 

Б 82 

Бордюжа І. П. Оптимізація мінерального живлення картоплі за вирощування 
на темно-сірому опідзоленому грунті в Лівобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. … канд. с.-г. наук : спец. 16.01.04 «Агрохімія» / Ігор Петрович Бордюжа ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 24 с. 
 

22. 636.2.09(043.3) 

В 93 

Высочина Е. С. Биостимуляция естественной резистентности организма телят 
для профилактики диспепсии : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 06.02.01 
«Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных» / Евгения Сергеевна Высочина ; УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
гос. акад. вет. медицини». – Витебск, 2019. – 24 с. 



 12 

23. 633.15(043.3) 

Г 14 

Гайдаш О. Л. Селекція  вихідного матеріалу змішаної зародкової плазми для 

синтезу скоростиглих гібридів кукурудзи : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.01.05 «Селекція і насінництво» / Олександр Леонідович Гайдаш ; ДУ «Ін-т 

зернових культур». – Дніпро, 2019. – 25 с. 
 

24. 630(043.3) 

Г 56 

Гнап І. В. Інтродукція сортів енергетичної верби та удосконалення технології 
їх вирощування в Західному Поліссі : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.09 «Рослинництво» / Ірина Василівна Гнап ; Ін-т біоенергетичних культур і 
цукрових буряків. – Київ, 2019. – 20 с. 
 

25. 636.09(043.3) 

Г 60 

Голік М. О. Епізоотологія та пероральна вакцинопрофілактика сказу в 
Чернігівській області : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна 
мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / Микола 
Олександрович Голік ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2019. – 22 с. 
 

26. 636.52/.58.09(043.3) 

Д 91 

Дишлюк Н. В. Морфогенез стравоходу і шлунка та їх імунних утворень в 
онтогенезі курей : автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, 
онкологія і морфологія тварин» / Надія Володимирівна Дишлюк ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 44 с. 

 

27. 636.3.09(043.3) 

Ж 87 

Жулінська О. С. Клініко-лабораторні критерії контролю і прогнозування 
репродуктивної функції в овець та методи її стимуляції : автореф. дис. … канд. вет. 
наук : спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» / Оксана Степанівна Жулінська ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 26 с. 
 

28. 638.1(043.3) 

З–36 

Застулка О. О. Мікологічна безпечність та якість бджолиного обніжжя : 
автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза» / 
Ольга Олександрівна Застулка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2019. – 24 с. 

29. 635.64(477.7)(043.3) 

К 26 

Карпенко К. М. Технологічні та біологічні особливості формування 

продуктивності помідора за органічного виробництва в умовах Південного Степу 

України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 «Овочівництво», 20 

«Аграрні науки і продовольство» / Костянтин Маркович Карпенко ; Уман. нац. ун-т 

садівництва. – Умань, 2019. – 22 с. 



 13 

30. 635.7(043.3) 

К 68 

Коротка І. О. Удосконалена технологія вирощування васильків справжніх 
(Ocimum Basilicum L.) в умовах захищеного грунту : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.06 «Овочівництво» / Ірина Олександрівна Коротка ; Ін-т овочівництва і 
баштанництва. – Харків, 2019. – 20 с. 

 

31. 636.2.09(043.3) 

К 78 

Кравченко-Довга Ю. В. Вплив типологічних особливостей нервової системи 
на мінеральний гомеостаз організму корів : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 
03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Юлія Володимирівна Кравченко-Довга ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 24 с. 

 

32. 633.1(477.74)(043.3) 

К 82 

Кривенко А. І. Наукове обгрунтування біологізованих технологій 
вирощування озимих зернових культур в умовах Південного Степу України : 
автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Анна Іванівна 
Кривенко ; ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон, 2019. – 40 с. 

 

33. 631.67(043.3) 

М 15 

Макарова Т. К. Агромеліоративна ефективність використання фосфогіпсу на 
зрошуваних землях Північного Степу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» / Тетяна Костянтинівна Макарова ; 
ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон, 2019. – 20 с. 
 

34. 635.63(043.3) 

С 28 

Сєвідов В. П. Удосконалення елементів технології вирощування огірка у 

плівкових теплицях в умовах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. … 

канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 «Овочівництво» / Володимир Петрович Сєвідов ; Ін-т 

овочівництва і баштанництва. – Харків, 2019. – 20 с. 
 

35. 633.11(043.3) 

С 60 

Соломонов Р. В. Селекційна цінність зразків ярої пшениці різних екотипів 

при внутрішньовидовій гібридизації з озимими сортами : автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Руслан Вячеславович Соломонов ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – біла Церква, 2019. – 20 с. 
 

36. 598.112.13.09(043.3) 

С 82 

Стоянов Л. А. Оксіуроз бородатих агам (Pogona vitticeps) (поширення, 

патогенез, лікування) : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.11 

«Паразитологія» / Леонід Афанасійович Стоянов ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2019. – 20 с. 
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37. 635.648(043.3) 

У 61 

Унучко О. О. Ефективність елементів технології вирощування бамії 

(Abelmoscus esculentus L.) у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. … 

канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 «Овочівництво», 20 «Аграрні науки і продовольство» / 

Олександр Олександрович Унучко ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2019. – 

21 с. 

 

 

 

Інші галузі знань 

 
38. 330.341.1(043.3) 

Б 90 

Будько І. Р. Державне регулювання інноваційної діяльності закладів вищої 
освіти : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми 
державного управління» / Ігор Романович Будько ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – 
Дніпро, 2019. – 20 с. 

 

39. 35.08(477)(043.3) 

З–49 

Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання 
державних службовців та їх службової діяльності в Україні : автореф. дис. … д-ра 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 «Державна служба» / Сергій Едуардович 
Зелінський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 36 с. 

 

40. 336.225.673(477)(043.3) 

Л 88 

Литвин В. В. Інструментарій реалізації механізмів державної податкової 
політики в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
«Механізми державного управління» / Володимир Володимирович Литвин ; 
Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2019. – 20 с. 

 

41. 63(477)(043.3) 

М 21 

Малько Ю. С. Державна політика сільського розвитку в Україні : автореф. 
дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного 
управління» / Юлія Сергіївна Малько ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2019. – 20 с. 
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Періодичні видання  

(I–ІІІ кв. 2019 р.) 
 

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

природокористування НААН України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України". – 2019. – 

№ 1. 

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

ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – № 1, 2, 3. 

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

медицини України». – 2019. – № 1, 2. 

4. 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.]. – 2019. – № 1, 

2. 

5. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2019. – 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

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

2019. – № 1–3, 5–24, 25–35. 

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

Полтав. держ. аграр. акад. – 2019. – № 1. 

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

2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

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

фінансів України, НАН України. – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

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

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

справ України. – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

11. Зерно : Всеукр. журн. сучасн. агропромисловця / ТОВ «Вид-во «Зерно». – 2019. – 

№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

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

України. – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

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

України. – 2019. – № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. 

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

ПРЕС». – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

15. Наше птахівництво : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 3, 4. 

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

М-во юстиції України. – 2019. – №1–45, 46–69. 

17. Плантатор : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 3, 4. 

18. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ 

«Пожосвіта». – 2019. – № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

19. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 

2, 3, 4. 

20. 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. – 2019. – № 1, 2. 
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21. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та 

продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2019. – № 1, 2, 3-4. 

22. 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.]. – 2019. – № 1, 2, 3. 

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

фінанс. упр.». – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

24. 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.]. – 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

25. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

 
 

 

 
 

 

 


