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Передмова 
 

До вашої уваги бюлетень нових надходжень літератури, який 

інформує про видання, що надійшли до бібліотеки у І-му кварталі 2020-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 і їхнє місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по 

якому дане видання можна замовити в бібліотеці. 
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Навчально-методична й наукова література 

 
Економіка 

Менеджмент 

Фінанси 

Бухгалтерський облік та аудит 

 
1.   

339.7 (075.8) 

А 79 

    Аранчій В. І. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / 

В. І. Аранчій, Я. А. Дроботя. – Полтава : ПДАА, 2019. – 

128 с. 
 

    Навчальний посібник складено відповідно до визначених в 

освітньо-професійній програмі спеціальних (фахових) компетенцій 

випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

    У ньому розглянуто загальні теоретико-методологічні аспекти 

фінансів міжнародного рівня. Викладення теоретичного матеріалу 

посібника передбачало використання схем та рисунків. До кожної 

із тем запропоновані практичні завдання і завдання для самостійної 

роботи. Окрім того посібник містить глосарій та список 

літературних джерел. 
 

Усього примірників: 25 (абонемент навч. літ.) 

 

 

2.  
658.5:005(075.8) 

М 26 

    Маркіна І. А. Операційний менеджмент : навч. посіб. 

/ І. А. Маркіна, О. М. Помаз, Ю. В. Помаз ; [за ред. 

І. А. Маркіної]. – Полтава : ПДАА, 2019. – 230 с. 

 
    Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-

професійної програми «Менеджмент підприємства». Метою 

навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» є формування 

умінь розробки операційної стратегії, створення й використання 

галузевих операційних підсистем як основи досягнення місії 

організації; предметом – закономірності планування, створення та 

ефективного використання операційної системи організації.  

    Видання буде корисне здобувачам вищої освіти, керівникам і 

фахівцям підприємств. 
 

Усього примірників: 10 (абонемент навч. літ.) 
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3.   

334.735(477) 

Т 19 

    Таран-Лала О. М. Методологія та практика 

функціонування і розвитку споживчої кооперації 

України : монографія / О. М. Таран-Лала ; ВНЗ 

Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» 

(ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 489 с. + 4 с. рис. 

 
    Монографію присвячено дослідженню та вирішенню актуальних 

проблем функціонування й розвитку споживчої кооперації України, 

зокрема створенню теоретико-методологічного підгрунтя та 

практичних рекомендацій щодо активізації її функціонування в 

структурі національної економіки. 

    Для керівників великих компаній, організацій, підприємств, науковців і викладачів, аспірантів 

та студентів, а також спеціалістів консалтингових компаній. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 
Сільське господарство 

Ветеринарія 

 
4.   

631.363(075.8) 

М 38 

    Машини та обладнання для кормоприготування на 

малих фермах : [навч. посіб.] / І. А. Велит, 

О. В. Іванкова, В. М. Бовсуновський, О. А. Бурлака ; 

Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. 

акад. – Полтава : [ПДАА], 2019. – 91 с. 
 

    У навчальному посібнику розглянуті питання стану та 

перспектив механізації приготування й роздачі кормів на малих 

тваринницьких фермах різних напрямів. Приведені характеристики 

малогабаритного кормоприготувального обладнання, його переваги 

й недоліки; наведені приклади обладнання. Розглянута принципова  

конструктивно-технологічна схема системи приготування й роздачі 

кормів на малих фермах та показано можливість її існування на 

прикладі механізації технологічних процесів на молочній фермі з поголівʼям 50 корів. 

    Навчальний посібник розрахований на інженерно-технічних працівників наукових, проєктних та 

експлуатаційних організацій. Також може бути використаний для вивчення дисципліни «Машини, 

обладнання та їхнє використання у тваринництві» здобувачами вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі 

спеціальності 208 Агроінженерія. 
 

Усього примірників: 4 (абонемент наук. літ.) 
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5.   

631.147(075.8) 

О–64 

    Органічна продукція: виробництво, переробка, 

маркетинг : навч.-практ. посіб. / Громад. асоц. 

«Аграрна наука та практика», Полтав. органіч. ХАБ ; 

[М. В. Безгін, П. В. Писаренко, О. О. Горб, 

С. В. Пономаренко, І. О. Яснолоб]. – Полтава : [б. в.], 

2019. – 72 с. 

 
    У посібнику викладено основні положення й визначення 

органічного виробництва. Подані детальні правила виробництва й 

сертифікації органічної продукції рослинного та тваринного 

походження, її переробки, зберігання, транспортування й реалізації. 

 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 

 

 

 
Інші галузі знань 

 
6.   

543(075.8) 

А 64 

    Аналітична хімія в аналізі технологічних та 

природних обʼєктів : [навч. посіб.] / В. І. Супрунович, 

І. Л. Плаксієнко, Н. Г. Федорова, Ю. І. Шевченко ; 

Мін-во освіти і науки України, Укр. держ. хіміко-

технол. ун-т. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2003. – 

152 с. 
 

    Даний навчальний посібник призначений для студентів-хіміків, 

які навчаються за спеціальностями напряму «Хімічна технологія та 

інженерія», а також аспірантів, інженерно-технічних працівників, 

які у своїй науково-дослідній роботі мають необхідність  

ознайомитись із різноманітними методами аналізу обʼєктів технологічних процесів.  

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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7.  
 

620.9 

Е 65 

    Енергоефективність та енергозбереження: 

економічний, техніко-технологічний та екологічний 

аспекти : кол. монографія / [кол. авт. ; за заг. ред. 

П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій]. – 

Полтава : Астрая, 2019. – 603 с. 

 
    У монографії викладено теоретико-методологічні засади та 

методичні й практичні рекомендації енергоефективності й 

енергозбереження на національному, галузевому, регіональному 

рівнях і на підприємствах за видами економічної діяльності. 

Охоплено питання розвитку енергетичної безпеки ринково 

розвинених країн і України, використання нетрадиційних відновлювальних і альтернативних джерел 

енергії. Також сформовано пропозиції щодо економічної та енергетичної оцінки й ефективності 

використання теплових, механічних, біологічних і природних джерел енергоресурсів, їхнього  

енергетичного аудиту й консалтингу в господарській та галузевій структурі національної економіки. 

    Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців, фахівців з 

енергоефективності й енергозбереження різних форм і напрямів економічної діяльності. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
 
8.   

784.12(08) 

О–72 

    Освідчення (пісні Михайла Джамана на вірші 

Олександра Мороза) : [нотне видання] / [уклад. 

М. О. Джаман ; за заг. ред. О. О. Мороза]. – Київ : 

ЦУЛ, 2019. – 134 с. 

 

    У збірник увійшли пісні Михайла Джамана, написані на вірші 

Олександра Мороза, що були опубліковані в попередні роки. Серед 

них і ті, що звучали на музику інших композиторів. Кожна поезія 

О. Мороза – це відкрита сповідь про саме сокровенне в житті: 

любов, вірність, щастя, про минуле і майбутнє. Автор музики 

намагався емоційно підкріпити потаємне, підсилити красу 

поетичних рядків. 

    Збірник розрахований для широкого загалу любителів музики й поезії. співаків і музикантів. 

Може бути використаний керівниками аматорських колективів, учителями співів.  

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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9.  

613 

П 37 

    Плаксієнко І. Л. Екологія людини: особистісна 

складова : монографія / І. Л. Плаксієнко. – Полтава : 

[б. в.], 2018. – 212 с. 

 
    Змістовним ядром монографії є розгляд фізичного та 

психологічного здоровʼя людини як основної характеристики її 

особистості, а також збереження внутрішніх ресурсів людини в 

процесі досягнення стану гармонійної рівноваги в системі людина-

навколишнє середовище. Метою дослідження є надання 

методичних рекомендацій щодо використання будь-якою людиною 

напрацювань провідних фахівців у галузі екології, валеології, 

фізичної реабілітації та східної медицини для самодіагностики, відновлення та збереження 

здоровʼя і працездатності. 

    Монографія призначена для фахівців-екологів та всіх зацікавлених у галузі екології людини. 

 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 

 

 
10.  

378 

С 50 

    Смердов А. А. Історія кафедри фізики, 

автоматизації і механізації виробничих процесів 

(1974–2014) / А. А. Смердов, А. П. Коломієць ; за ред. 

В. М. Писаренка ; Мін-во освіти і науки України, 

Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : [ПДАА], 2019. – 

72 с. 

 

    На основі архівних матеріалів та наявних публікацій висвітлено 

становлення й розвиток кафедри фізики, автоматизації і механізації 

виробничих процесів Полтавської державної аграрної академії. 

Наведено відомості про навчальну і наукову роботу кафедри. 

Видання розраховане на фахівців з агроінженерії, викладачів, студентів та краєзнавців. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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11.   

543.55(075.8) 

С 89 

    Супрунович В. І. Електрохімічні методи аналізу : 

[навч. посіб.] / В. І. Супрунович, І. Л. Плаксієнко, 

Ю. І. Шевченко. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2006. – 

413 с. 

 
    У книзі викладені теоретичні основи електрохімічних методів 

аналізу. Наданий практичний матеріал з аналізу різноманітних 

технологічних і природничих обʼєктів. 

    Видання розраховане на студентів, аспірантів, наукових 

співробітників у галузі аналітичної хімії. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 
12.   

621.01(075.8) 

Т 33 

    Теорія механізмів технологічних машин : підруч. 

для студ. механ. спец. ЗВО / С. В. Попов, 

М. Я. Бучинський, С. М. Гнітько, А. М. Чернявський ; 

Мін-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т, 

ННІ інформац. технологій і механотроніки, ННІ нафти 

і газу. – Харків : ХТМТ, 2019. – 268 с. 

 
    Основу цього підручника становлять загальні методи аналізу та 

синтезу механізмів, за якими студенти мають вивчити раціональну 

побудову структури сучасної технологічної машини під час її 

проєктування. 

    Для студентів механічних спеціальностей закладів вищої освіти й фахівців механічного 

профілю експлуатації та конструювання технологічних машин для підвищення кваліфікації . 

 

Усього примірників: 10 (абонемент навч. літ.) 
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автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 Економіка та управління 
національним господарством / Тимофій Тимофійович Голбан ; Полтав. держ. аграр. 
акад. – Полтава, 2019. – 20 с. 

 

15. 005.334(043.3) 
Г 67 

Горго І. О. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Горго ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 24 с. 
 

16. 338.43-049.5(043.3) 

К 66 
Корженівська Н. Л. Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах 

ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети : автореф. дис. … д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами 
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аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-Подільський, 2019. – 44 с. 

 

17. 338.242(043.3) 

М 94 

Микитась А. В. Економічні механізми управління організаційно-правовою 
безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) / Аркадій Вікторович Микитась ; Харків. нац. техн. 
ун-т ім. Петра Василенка. – Харків, 2019. – 36 с. 
 

18. 657.6(043.3) 
О–30 

Обиход К. О. Облік і контроль надання послуг науковими установами 
державного сектору : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
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Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Катерина Олександрівна Обиход ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. 
 

19. 338.439(043.3) 

О–35 
Овчарук О. М. Антикризове управління підприємствами агропродовольчої 

сфери : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Михайлівна Овчарук ; 
Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2019. – 20 с. 

 

20. 336.711(477)(043.3) 
О–39 

Огородник В. В. Функціонування та розвиток банків з державною участю 
України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит / 
Віра Володимирівна Огородник ; ДВНЗ «Ун-т банківської справи». – Київ, 2019. – 
40 с. 

 

21. 330.342(043.3) 

Т 12 

Табачук А. Я. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах 
посилення глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
Економічна теорія та історія економічної думки / Андрій Ярославович Табачук ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 18 с. 

 

22. 338.434(043.3) 

Я 94 

Яцух О. О. Домінанти фінансового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія і практика : автореф. дис. … 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит / Олена Олексіївна Яцух ; 
Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40 с.  

 

 

 

Сільське господарство. Ветеринарія 

 
23. 633.31/.37(043.3) 

Б 14 
Багай Т. І. Формування зернової продуктивності бобів кормових залежно від 

елементів технології вирощування в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. … 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 Рослинництво / Тарас Іванович Багай ; Ін-т кормів та 
сіл. госп-ва Поділля. – Вінниця, 2019. – 21 с. 
 

24. 636.5.09(043.3) 
Д 58 

Довгій М. Ю. Кишкові інвазії сільськогосподарської птиці (поширення, 

діагностика, заходи боротьби) : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.11 

Паразитологія / Максим Юрійович Довгій ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2019. – 21 с. 
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25. 635.11(043.3) 

К 43 

Киричук І. В. Шкідники буряка столового та заходи обмеження їх 
чисельності в Поліссі України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 16.00.10 

Ентомологія / Ірина Валеріївна Киричук ; Ін-т захисту рослин. – Київ, 2019. – 23 с. 
 

26. 636.2.09(043.3) 

К 84 

Кручиненко О. В. Паразитоценози великої рогатої худоби Центрального 
регіону України : автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.11 Паразитологія / 
Олег Вікторович Кручиненко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2019. – 39 с. 
 

27. 635.55(477.46)(043.3) 

Л 84 

Лук’янець О. Д. Оптимізація технології вирощування цикорію салатного та 

ескаріол у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 

спец. 06.01.06 Овочівництво, 20 Аграрні науки і продовольство / Оксана Дмитрівна 
Лук’янець ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2019. – 20 с. 

 

28. 636.2.09(043.3) 
М 67 

Мітюгло Л. В. Дослідження поліморфізму генів репродукції на модельному 
об’єкті Bos Taurus, L. : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 Розведення та 
селекція тварин / Лариса Василівна Мітюгло ; Ін-т свинарства і агропромислового 
виробництва. – Полтава, 2019. – 23 с. 

 

29. 633.12(043.3) 

Н 55 

Несмачна М. В. Створення та оцінювання вихідного матеріалу гречки для 
повторних посівів в умовах Північно-Східного Лісостепу України : автореф. дис. … 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 Селекція і насінництво (201 Агрономія) / Меланія 
Віталіївна Несмачна ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2019. – 24 с. 

 

30. 633.11(477)(043.3) 

П 33 

Пірич А. В. Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої в селекції на 
морозостійкість у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.05 Селекція і насінництво / Аліна Володимирівна Пірич ; 
Миронівський ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. – с. Центральне, 2019. – 24 с. 
 

31. 634.675(477)(043.3) 

П 53 

Полутін О. О. Розробка і оптимізація елементів технології вирощування 

фізалісу клейкоплодного (Physalis ixocarpa brot. ex hornem) в умовах Лісостепу 

Правобережного України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 
Овочівництво, 20 Аграрні науки і продовольство / Олексій Олександрович Полутін ; 

Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2019. – 24 с. 
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32. 635.655(477.4)(043.3) 

Т 32 

Темрієнко О. О. Формування продуктивності сортів сої залежно від 
інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного : 

автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 Рослинництво  / Ольга 

Олександрівна Темрієнко ; Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – Вінниця, 2019. – 

24 с. 
 

33. 635.657(043.3) 

Т 45 

Тітова А. Є. Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту : автореф. 

дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 Селекція і насінництво / Аліна Євгеніївна 

Тітова ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків, 2019. – 24 с. 
 

34. 633.15(477.4)(043.3) 

Т 56 

Томашук О. В. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних 

прийомів вирощування в умовах Лісостепу Лівобережного : автореф. дис. … канд. 

с.-г. наук : спец. 06.01.09 Рослинництво / Олег Володимирович Томашук ; Ін-т 

кормів та сіл. госп-ва Поділля. – Київ, 2019. – 20 с. 
 

35. 636.2(043.3) 

Х 86 
Хоценко А. В. Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів 

зарубіжної селекції за дії високих температур : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва / Алла 
Володимирівна Хоценко ; Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. – 
Полтава, 2019. – 20 с. 

 

36. 636.2.09(043.3) 

Ш 37 

Шевченко А. М. Паразитичні комахи великої рогатої худоби (поширення та 

розробка засобів боротьби і профілактика) : автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 
16.00.11 Паразитологія / Анатолій Миколайович Шевченко ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2019. – 40 с. 
 

37. 633.111(043.3) 

Я 77 

Ярош А. В. Генетичне різноманіття Triticum aestivum L. за твердістю зерна та 

створення вихідного матеріалу для селекції м’якозерної пшениці м’якої озимої : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 Селекція і насінництво / Андрій 

Васильович Ярош ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків, 2019. – 24 с. 
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Періодичні видання  

(I кв. 2020 р.) 
 

1. Ветеринарна практика : щокв. спец. журн. / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет. 

медицини України». – 2020. – № 1. 

2. 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.]. – 2020. – № 1. 
3. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2020. – 

№ 1, 2, 3. 

4. Вісник Книжкової палати : щоміс. наук.-практ. журн. / ДНУ «Книжкова 
палата України ім. Івана Федорова», Харк. держ. акад. культури. – 2020. – № 1, 2. 

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

2020. – № 1/2, 3/4, 5/6. 

6. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – 
2020. – № 1. 

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

фінансів України, НАН України. – 2020. – № 1, 2, 3. 

8. Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська 
фірма «Аналітик», Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. внутр. 

справ України. – 2020. – № 1. 

9. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казначейська служба 
України. – 2020. – № 1, 2. 

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

ПРЕС». – 2020. – № 1. 

11. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. / 
М-во юстиції України. – 2020. – № 1–25. 

12. Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. господарсько-

правовий журн. / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України. – 2020. – № 1. 

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

«Пожосвіта». – 2020. – № 1, 2, 3. 

14. Право України : щоміс. юрид. журн. / юрид. вид-во «Право України». – 2020. – 
№ 1. 

15. Приватний підприємець / ВБ «Володимир Дудник». – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. 
16. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1. 

17. 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. – № 3, 4. 
18. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та 

продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2019. – № 9/10, 2020. – 

№ 2. – (Об’єднаний вип.). 
19. 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.]. – 2020. – № 1. 
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20. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад. 

фінанс. упр.». – 2020. – № 2. 

21. 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.]. – 2020. – № 1, 2. 

22. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1, 2, 3, 

4. 
 

 
 

 

 

 


