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ПЕРЕДМОВА 
 

Бібліотека Уманського національного університету садівництва пропонує до 

уваги наших користувачів випуск 1 анотованого бюлетеня нових надходжень.  

Мета цього видання – поінформувати користувачів бібліотеки про видання (в 

т.ч. електронні), що надійшли до фонду у липені–грудні 2021 року. До бюлетеня 

увійшли лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, 

введені як до традиційного, так і до електронного каталогу і вже сьогодні 

пропонуються до послуг читачів.  

У даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно 

з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Матеріал розташований за 

класами таблиць УДК (універсальна десяткова класифікація), всередині розділів – в 

алфавіті авторів і назв. Опис кожного документа містить дані про розподіл і 

знаходження примірників у фонді бібліотеки. Поряд з цим подано і стислі анотації 

(мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті 

книги. 

Бюлетень складається у поточному режимі, по мірі надходження документів 

до фонду бібліотеки. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

НВ – абонемент наукової літератури 

АЗ – читальна зала для наукових співробітників 

ЧЗ №1 – галузева читальна № 1 обслуговування студентів факультету агрономії, 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, інженерно-

технологічного факультету, факультету лісового та садово-паркового господарства 

ЧЗ №2 – галузева читальна зала № 2 обслуговування студентів факультету 

економіки і підприємництва, факультету менеджменту 

АБ №1 – галузевий абонемент № 1 обслуговування студентів факультету агрономії, 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, інженерно-

технологічного факультету, факультету лісового та садово-паркового господарства 

АБ №2 – галузевий абонемент № 2 обслуговування студентів факультету економіки 

і підприємництва, факультету менеджменту 

КС – відділ збереження фондів 

ХЛ – абонемент художньої літератури 
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
 

Комп’ютерна наука і технологія 
 

1. 004(075.8) 
Л 641 

Литвин, В. В. Аналіз даних та знань : навч. посіб. /  
В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський. — 
Львів : Магнолія 2006, 2021. — 275, [1] с.  

ЧЗ№1 
НВ 

 
Викладено основні методи аналізу даних та знань. 

Особливу увагу звернуто на багатовимірний та 
інтелектуальний аналіз даних. Висвітлено особливості 
технологій Data Mining, їх теоретичні та прикладні аспекти. 
Розглянуто моделі онтологічних систем та методику 
розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології 
за допомогою програмного засобу Protege. Розглянуто методи 
машинного навчання, які використовуються під час аналізу 
даних та знань. 

Навчальний посібник призначений для студентів, що 
навчаються за напрямами підготовки «Комп′ютерні науки», 

«Системний аналіз», для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах 
підготовки, а також для магістрів спеціальностей «Управління проектами» та 
«Консолідована інформація». 

 
 

Управління. Менеджмент 
 

2. 005.5 (06) 
А 437 
 

Актуальні питання публічного управління та 
адміністрування в контексті реалізації 
адміністративної реформи : матеріали Всеукр. 
науково-практичної інтернет-конф. (19 червня 2018 р.). 
— Умань : Сочінський М. М., 2018. — 325, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 
КС 

 
У матеріалах конференції висвітлені результати 

наукових досліджень з актуальних питань публічного 
управління та адміністрування в контексті реалізації 
адміністративної реформи за тематичними напрямами 
«Теоретико-методологічні засади публічного управління та 
адміністрування», «Актуальні питання державного управління 
та місцевого самоврядування: проблеми та перспективи», 
«Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в 
умовах трансформації публічного управління», «Реалізація 
концепції децентралізації влади в Україні на сучасному атапі 
розвитку», «Електронне урядування в умовах розвитку 

інформаційного суспільства». 
Для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків 

публічного управління та адміністрування, а також усіх, хто цікавиться 
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питаннями публічного врядування. 
 
3. 005.511(083.92) 

(075.8) 
Б 598 

Бізнес-планування та управління проектами : навч. 
посіб. / П. Г. Ільчук, Р. В. Фешур, А. І. Акимів та ін. ; 
за ред. П. Г. Ільчука. — 2-ге вид., допов. та онов. — 
Львів : Новий світ-2000, 2021. — 241, [1] с. 

НВ 
ЧЗ№1 

 
У навчальному посібнику висвітлено базові поняття 

управління проектами, розкрито зміст планування розвитку 
бізнесу, наведено типову  (за стандартом UNIDO) структуру 
бізнес-плану, наведено завдання формування організаційного 
плану проекту та визначення і врахування інтересів 
стейкхолдерів, розкрито зміст фінансового планування та 
наведено методи оцінювання ефективності проектних рішень, 
розкрито завдання і методи управління ризиками на кожній 
фазі життєвого циклу проекту, міститься опис видів 
проектів. Формування команди проекту, побудови OBS i WBS-
структури проекту, а також методів планування ресурсів, а 

також розглянуте методичне, інформаційне і програмне забезпечення управління 
проектами. 

Навчальний посібник можна рекомендувати студентам усіх спеціальностей 
вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам і практичним працівникам сфери 
управління.  
 
4. 332.15(075.8): 

005.52  
Є 804 

Єршова, Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: 
теорія і практикум : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова,  
О. В. Портна. — 2-ге вид., стереотипне. — Львів : 
Магнолія 2006, 2021. — 306, [4] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми 

аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до 
виявлення та обчислення величин невикористаних резервів. 
Розкриває організацію економічного аналізу на підприємстві з 
метою поліпшення управління підприємством, зміцнення його 
ринкових позицій і подальшого зростання ефективності його 
діяльності. 

Призначено для студентів економічних спеціальностей 
навчальних закладів освіти, викладачів та практичних 
працівників. 
 

 
5. 005″20(06) 

М 50 
Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи : 
збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції. 21 жовтня 2021 р. / 
Уманський НУС, ф-т менеджменту. — Умань : Візаві, 
2021. — 278, [1] с. 

НВ 
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Збірник містить тези доповідей, розглянуті на ХІ 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Менеджмент 
ХХІ століття: проблеми і перспективи». У наукових матеріалах 
висвітлюються проблемні питання розвитку теорії та 
практики менеджменту в глобальному конкурентному 
середовищі.  

Матеріали конференції розраховані на наукових 
співробітників, викладачів, аспірантів, студентів та фахівців у 
сфері менеджменту, фінансів. Обліку та аудиту, маркетингу, 
туризму, готельно-ресторанної справи та гуманітарних 
дисциплін. 

 
 
6. 005(477.46(09) 

Ф 189 
Факультету менеджменту – 45 років! / Уманський  
НУС. — Умань : Візаві, 2001. — 106, [1] с. 

НВ 

 
Довідково-бібліографічне видання, присвячене 45-річчю 

заснування факультету менеджменту Уманського 
національного університету садівництва. Містить відомості 
про історію та сьогодення факультету, організацію 
навчального процесу, наукові та творчі здобутки 
професорсько-викладацького складу студентів. 
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Розділ 2. ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 
 

Психологія  
 

7. 159.923 
(075.8) 
М 483 

Мельничук, О. Б. Основи психоконсультування та 
психокорекції : навч. посіб. — 2-ге вид., стер. —  
Київ : Каравела, 2017. — 389, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні 

проблеми основ психологічного консультування та психологічної 
корекції. Посібник призначений для студентів подвійних 
спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та 
спеціалізацією «Соціально-психологічна реабілітація». Розділи 
присвячені питанням засад психологічного консультування, 
організації консультування та використання технік 
консультування, висвітлюють зміст, принципи та методи 
надання психологічної допомоги та питання практики 
психологічної консультації з різними категоріями клієнтів, 
розкривають питання теорії та практики психологічної 

корекції. Кожна тема містить інформаційні матеріали, методичні вказівки щодо 
організації індивідуальної та самостійної роботи, основні поняття, питання для 
самоконтролю знань, творчі завдання, психологічний практикум, що включає 
психологічні вправи та ігри, а також список рекомендованої літератури. 
 
 

 
У навчально-методичному посібнику представлено 

психологічні тренінги особистісного зростання для фахівців та 
осіб різного віку. Зокрема приділяється увага проблемам 
розвитку психічного здоров′я молодших школярів засобами 
казкотерапії; зниження агресивних проявіву поведінці 
підлітків; розвитку позитивного мислення у ранньому 
юнацькому віці, емоційного інтелекту та уміння долати 
складні життєві ситуації – у період зрілої юності. 
Вирішується питання профілактики та подолання негативних 
проявів кризи середнього віку, формування толерантності 
жінок як умови психологічної готовності до материнства, 

подолання стресових ситуацій та вирішення психологічних проблем онкологічних 
хворих. Приділяється увага проблемам особистісно-професійної підготовки 
майбутнього фахівця: становлення його професійного самовизначення, розвитку 
особистісно-професійної зрілості, формування потреби у здоровому способі 
життя. 

8. 159.923 
(075.8) 
О - 754 

Особистісно-професійне зростання: психологічні 
тренінги : навчально-методичний посібник / за ред. Л. 
В. Долинської, О. В. Темрук. — Київ : Каравела, 2017. 
— 559, [1] с. 

ЧЗ№1 
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Посібник адресований студентам педагогічних, психологічних та інших 
спеціальностей, може використовуватися аспірантами, викладачами вищих 
навчальних закладів, педагогами та практичними психологами. 
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Розділ 3. СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 

Статистика як наука 
 
 

9. 311:63(477.46) 
(08) 
С 368 

Сільське господарство Черкащини 2020 : 
статистичний збірник / за ред. В. П. Приймак ; відп. за 
вип. Л. Є. Бойко. — Черкаси : Головне упр. стат. у 
Черк. обл., 2021. — 187 с.   

ЧЗ№1 
АЗ 

 
Статистичний збірник «Сільське господарство 

Черкащини 2020» вміщує дані про основні показники 
економічного стану сільського господарства в цілому 
по області та її районах за 1990–2020 роки. У 
збірнику відображено показники, що характеризують 
ресурсні можливості сільського господарства, обсяги 
виробництва сільськогосподарської продукції по 
категоріях господарства та на душу населення, а 
також показники споживання основних продуктів 

харчування населенням області. 
Починаючи з 2000 року, в категорію підприємства включаються селянські 

(фермерські ) господарства, тому дані по них включені в підприємства за всі 
попередні роки. 

Сподіваємося, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які 
займаються питаннями розвитку агропромислового комплексу. 

 
 

10. 311.313 
(477.46)(058) 
С 781 
 

Статистичний щорічник Черкаської області за 2020 / 
за ред. В. Приймак ; відп. за вип. А. Бабич. — Черкаси 
: Головне упр. стат. у Черк. обл., 2021. — 452,  
[Текст] с. 

ЧЗ№1 
АЗ 

 
У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-

економічне становище Черкаської області у 2020 році у 
порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 
системи національних рахунків, матеріального виробництва, 
фінансової та соціальної сфери, демографічної та екологічної 
ситуації в області. 

Збірник містить дані по містах та районах відповідно до 
Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального 
устрою, який діяв до набрання чинності Постанови Верховної 
Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення 
та ліквідацію районів». 

Розрахований на широке коло читачів. 
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Політика 
 
 
11. 321(477) 

Г 142 
Гайдуцький, П. І. Біль за Україну. — Київ : ДКС 
Центр, 2019. — 655, [1] с. : іл. 

НВ 
 

 
Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та 

економічні потрясіння та виклики. Що випали на долю України 
– загрожували її державності та зумовлювали вболівання за 
неї. 

Підготовлено на основі виступів та інтерв’ю Президента 
України (1994-2005 рр.) Л. Кучми з проблемних питань 
формування національної єдності українського народу та 
зміцнення української державності. 

Для тих, кому болить за Україну. 
 
 

 
 

Економіка 
 
 
12. 336.5.02(075.8) 

А 86 
Артамонова, Н. С. Управління витратами : навч. пос. / 
Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина. — Київ : ЦУЛ, 
2021. — 116, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Розглянуто концептуальні питання управління 

витратами як складової системи контролінгу на підприємствах 
і в організаціях, а також практичні аспекти її функціонування в 
сучасних умовах господарювання. 

Висвівтлено особливості застосування системи 
управлінського обліку та механізму вирішення конкретних 
проблем аналізу, планування та контролю за рівнем витрат на 
підприємстві. Особлива увага приділяється впливу на управління 
витратами сучасних зарубіжних систем і методів обліку 
витрат та формування собівартості продукції. 

Навчальний посібник пропонується студентам, що 
навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації і адміністрування», 
«Бізнес-адміністрування», викладачам та практичним працівникам у сфері 
управління підприємством та установою. 
 
 
13. 330.101.54 

(075.8) 
Б 33 

Башнянин, Г. І. Макроекономічна теорія : навч. посіб. 
/ за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. О. 
О. Перепьолкіної. — 4-те вид., перероб. і доп. — 
Львів : Новий світ-2000, 2021. — 457, [1] с.  

НВ 
ЧЗ№1 
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Посібник підготовлений відповідно до основних вимог 
програми курсу «Макроекономіка», затвердженої і 
рекомендованої Міністерством освіти і науки України. 
Розглядаються макроекономічні проблеми розвитку 
національної економіки. Макроекономічна теорія трактується 
як одна із складових частин економічної теорії в широкій 
інтеграції. 

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня 
акредитації. 
 

 
14. 331.101.26 

(075.8) 
Г 85 

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові 
відносини : підручник / О. А. Грішнова. — 5-те вид., 
оновлене. — Київ : Знання, 2011. — 390, [2] с. 

НВ 
ЧЗ№1 

 
Підручник написаний на новій концептуальній основі, що 

враховує орієнтацію України на побудову соціально-
орієнтованої ринкової економіки та створення спільного 
економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. 
Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою 
нормативного курсу «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини». Крім того, у підручнику подано матеріал, що 
розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, 
самореалізації людини на ринку праці і сповнений ідеями 
пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та 
поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями. Для 

полегшення засвоєння теоретичного матеріалу бажано користуватися цим 
підручником у комплекті з посібником «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини: практикум» (О.А. Грішнова, О.М. Білик. — К. : Знання, 2012). 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга 
буде корисна також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі 
економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами. 
 
 
15. 331.101.26 

(075.8) 
Г 85 

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові 
відносини: практикум : навч. посіб. / О. А. Грішнова, 
О. М. Білик. — Київ : Знання, 2012. — 286, [2] с. 

НВ 
ЧЗ№1 

 
За змістом підручник відповідає програмі курсу 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини», який автори 
читають студентам економічного факультету Київського 
національного економічного університету імені Тараса 
Шевченка та Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана. Ця книга практично є 
продовженням підручника О.А. Грішнової «Економіка праці та 
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соціально-трудові відносини». У пропонованому посібнику до кожної теми наведено 
питання для обговорення на семінарському занятті, запитання для перевірки знань, 
терміни і поняття для проведення тематичного диктанту, творчі завдання для 
домашнього виконання, теми есе для роботи в аудиторії, тести, задачі, ситуаційні 
вправи та ін. У додатках подано статистичні дані про стан економіки України, 
необхідні для виконання практичних завдань. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга 
буде корисна також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі 
економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами. 

 
 
16. 336.5.02(075.8) 

Д 18 
Данилко, В. К. Управління витратами : навч. посіб. / 
В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. — 
2-ге вид., стереотипне. — Київ : Каравела, 2019. — 
215, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Підручник дає можливість забезпечити навчальний 

процес із підготовки студентів за спеціальностями «Облік і 
аудит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік» із дисципліни 
«Організація і методика аудиту» напряму підготовки 
спеціалістів «економіка та підприємство». У підручнику 
відповідно до навчальної програми розглянуті питання 
аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у 
суб′єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням 
нової нормативної бази – Міжнародних стандартів аудиту 
(МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської 

палати України, прийняті як стандарти аудиту. 
 

 
17. 330.341.1 

(075.8) 
З - 124 

Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація 
інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. 
Заблоцький. — 2-ге вид. випр. і допов. — Львів : 
Новий світ-2000, 2021. — 426, [2] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Монографічний посібник написаний відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців у вищій 
школі України за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і 
підприємництво» і призначений для вивчення процесів 
інноваційної діяльності підприємства. У посібнику розкрито 
основи формування  та тенденції розвитку інновацій, 
проектування і фінансування інноваційних проектів на 
підприємстві, комерціалізацію продуктів інноваційної 
діяльності. 

Подано структуру лекційних, семінарсько-практичних 
занять, розв′язання типових задач , навчальні тести і 
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завдання самостійної роботи студента та методику оцінювання знань студента 
за 100 бальною шкалою. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 
фахівців, які займаються проблемами інноваційного інвестування. 
18. 338.483.12 

(438.11) 
З-263 

Замки, дворцы и помещичьи усадьбы Мазовии: для 
путешественников. — Варшава, 2010.— 86, [1] с.: ил. 
 

НВ 
 

 
Книга содержит описания 25 старинных обьектов. Здесь 

представлены выбранные замки мазовецких князей, епмскопские 
замки, дворцы в стиле барокко, класические и неоготические, а 
также дворянские дома и усадьбы. Радует факт, что в Мазовии 
так многие дворцы и дворянские усадьбы нашли покровителей в 
лице форм. Учреждений и частных лиц, которые часто за свой 
счет восстанавливают из руин разрушенные памятники прошлого 
мазовецкой земли. Большинство из них – это по-прежнему 
кипящие жизнью конференционные центры или гостинницы.  

В этой публикации Вы найдете по возможности самую 
полную информацию об истории данного обьекта. А также 
предложения – как, где и когда можно приятно провести время в 

местах, где история и современность не противостоят друг другу, а наоборот – 
гармонически сочетаются.  

 
 
19. 338.48(438.11) 

М 138 
Мазовия. Туры выходного дня: для 
путешественников. — Варшава, 2010. — 118 с.: ил.      

НВ 

 
Мы представляем в путиводителе самые прекрасные места 

Мазовецкого воеводства. Показываем известные и неизвестные 
памятники старины, богатую культуру и великолепную природу. 
Можем здесь восхищаться руинами средневековых замков, в 
которых жили когда-то мазовецкие князья, костелами, 
построенными в различные периоды, в том числе в стиле 
привислянской готики – характерном для этой части страны. 
Памятники старины Плоцка относятся к самым ценным в Польше. 
Каждый, кто познает очарование Пултуска, наверняка вернется 
сюда. Об истории этих земель рассказывают многочисленные 
экспонаты, собранные в региональных музеях. Традиции народных 
умельцев культивируются в музеях под открытым небом. 

Великолепные экспонаты эпохи сецессион собраны музеем в Плоцке. Каждый 
запомнит также врачебный кабинет, который можно увидеть в Музее малого 
города в Бежуни. Для любителей узкоколеек настоящий рай находится в Сокачеве. 
Богатством Мазовии является также великолепная природа. Кампиносский 
национальный парк, находящийся возле самой столицы страны – это событие 
европейского масштаба. Очень красивы также известные мазовецкие равнины с 
плачущими вербами и нерегулированными реками. 
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20. 330.101.542 
(075.8) 
М 597 

Мікроекономічна теорія : навч. посіб. / за ред. д.е.н., 
проф. Г. І. Башнянина, О. Р. Зав'ялової, к.е.н., доц.  
О. О. Перепьолкіної. — 3-тє вид., перероб. і доп. — 
Львів : Новий світ-2000, 2021. — 390, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Посібник підготовлений відповідно до основних вимог 

програми курсу «Мікроекономіка», затвердженої і 
рекомендованої Міністерством освіти і науки України. В 
ньому висвітлюються основні принципи і закономірності 
функціонування та розвитку макроекономічної системи. 
Особливу увагу приділено проблемам розвитку та 
функціонування мікроекономічної системи в Україні.  
Призначений для студентів, аспірантів, магістрантів, 
викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня 
акредитації. 
 

 
 
21. 330.5(075.8) 

Н 353 
Національна економіка : підручник / за ред. проф.  
П. В. Круша. — Київ : Каравела, 2019. — 535, [1] с. 

НВ 
ЧЗ№1 

 
Цей підручник є узагальненням надбань зарубіжної та 
вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо 
особливостей формування та функціонування національної 
економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми 
світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні 
питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, 
навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-
економічної реальності, а також проблеми формування та 
подальшого еволюційного розвитку національної економіки 
України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень у 
державі та суспільстві. 

Підручник розрахований на студентів вищих закладів освіти будь-якої форми 
навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто 
цікавиться питаннями розвитку національної економіки. 
 
 
22. 331.25(075.8) 

П 253 
Пенсійна система : підручник / В. І. Грушко,  
Ю. І. Скулиш, С. М. Лаптєв та ін. ; за ред.  
В. І. Грушка та Ю. І. Скулиш. — 4- те вид., доп. і 
перероб. — Київ, 2019. — 512 с. 

НВ 
ЧЗ№1 
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У підручнику висвітлені теоретичні та практичні засади 
розвитку пенсійного забезпечення в Україні та інших країнах 
світу. 

Розглядається солідарна, накопичувальна системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та 
система недержавного пенсійного страхування. 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових 
працівників та усіх, хто цікавиться пенсійною проблематикою.  
 
 

 
 
23. 338.439.02(6) 

Р 86 
Румик, І. І. Продовольча безпека держави: питання 
теорії, методології, практики : монографія /  
І. І. Румик. — Київ : Університет економіки та права 
«Крок», 2020. — 420 с. 

ЧЗ№1 

 
У монографії висвітлено теоретичні підходи до вирішення 

актуальних проблем сучасного розуміння продовольчої безпеки 
як складної багаторівневої системи. Здійснено дослідження 
еволюції термінологічного трактування продовольчої безпеки в 
економічних ученнях. Виходячи з особливостей її сучасного 
розвитку, запропоновано парадигму продовольчої безпеки 
національної економіки. Велику увагу приділено системному 
методу досліджень продовольчої безпеки з використанням 
сценарного підходу на основі FCM-моделей. Проаналізовано 
сучасний стан виробництва та споживання агропромислової 
продукції. Здійснено оцінку рівня продовольчого 

самозабезпечення регіонів. Визначено вплив виробничого потенціалу на розвиток 
системи продовольчої безпеки. Розкрито механізм забезпечення продовольчої 
безпеки. Застосовано багатовимірне моделювання його соціально-економічних 
параметрів. Визначено загрози та ідентифіковано кризові модифікатори 
продовольчої безпеки. Розроблено продовольчу стратегію відтворювального типу 
на основі інвестиційно-інтеграційної моделі розвитку національної економіки. 

Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців, керівників, 
підприємців, здобувачів наукових ступенів, усіх зацікавлених осіб, які займаються 
проблемами теорії та практики формування системи продовольчої безпеки на 
різних ієрархічних рівнях. 

 
 

24. 330.322(075.8) 
С 148 

Сазонець, І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, 
В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. — Львів : Новий 
світ-2000, 2021. — 388, [4] с. 

ЧЗ№1 
НВ 
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Підручник є одним з фундаментальних видань, що 
підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та 
аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на 
багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які 
планують розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на 
міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. У роботі 
розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна 
діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій 
аналізу інвестиційного ринку, інвестори, які діють на 
інвестаційному ринку, регулювання інвестиційної діяльності 
підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку. 

Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді 
університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хто 
цікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного 
менеджменту, ринку цінних паперів. Для студентів та аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 
 

25. 338.48(06) 
Т 338 

Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і 
готельно-ресторанної індустрії : матеріали міжнар. 
Науково-практичної конф. 27-28 трав. 2021 р. /  
Л. В. Транченко, Р. Б. Кожухівська, Л. М. Малюга,  
О. М. Саковська ; Уманський НУС. — Умань : Візаві, 
2021. — 282, [1] с. 

НВ 

 
У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Теорія, практика та інновації розвитку 
туристичної і готельно-ресторанної індустрії», що відбулася 
27-28 травня 2021 року, подано тези розповідей учених, 
науковців, викладачів, магістрантів, аспірантів, студентів 
щодо актуальних проблем, тенденцій розвитку, специфіки, 
розробки та впровадження інноваційних процесів у туристичну 
і готельно-ресторанну сфери. 

Видання рекомендоване для студентів, аспірантів, 
викладачів, наукових співробітників, які займаються 
дослідженнями сфери туризму та індустрії гостинності. 

 
 
 
26. 336.11(075.8) 

Т 416 
Тимохова, Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / Г. Б. Тимохова. — Київ : 
Кондор, 2019. — 590, [1] с. 

НВ 
ЧЗ№1 
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У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, 
фінансової системи, грошей та кредиту, їх функцій в 
суспільстві, роль в процесі становлення ринкової економіки, 
склад кредитної системи і функцій її окремих компонентів, а 
також актуальні проблеми грошового обороту та 
кредитування. 

Практичні завдання містять контрольні запитання, 
тести та ситуаційні задачі. Завдання дають змогу 
узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його 
розуміння, частково апробувати навички, застосовувати 
управлінський інструментарій на практиці. Викладений 

матеріал спонукає до організації аудиторної та самостійної роботи студентів в 
умовах кредитно-модульної системи, сприяє зміцненню практичних навичок та 
вмінь. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів. 
 
 
27. 334.73 

У 677 
Управління сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами : практичний посібник /  
С. М. Приліпко, О. В. Макушок, Н. О. Шевченко,  
О. М. Дубін, — Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2017. — 
199, [1] с. 

АБ№2 
НВ 
ЧЗ№1 

 
Практичний посібник містить теоретичні основи та 

практичні рекомендації зі створення і функціонування 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Висвітлені 
особливості планування і організації роботи, бізнес-планування, 
бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності суб’єктів 
господарювання. Надані рекомендації з розведення й 
ветеринарного обслуговування кролів, вирощування ягід, 
сушіння фруктів і овочів.  

Посібник розрахований для членів сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, виконавчих органів державної 
влади та місцевого самоврядування, сільськогосподарських 

дорадчих служб, керівників і спеціалістів аграрних формувань, менеджерів, 
науковців.   

 
 

Маркетинг 
 
 
28. 339.138(075.8) 

Ч - 467 
Череп, О. Г. Маркетинг : навч. посіб. / О. Г. Череп. — 
Київ : Кондор, 2021. — 726, [2] с. 

НВ 
ЧЗ№1 
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У навчальному посібнику подано в систематизованому 
вигляді програмний матеріал дисципліни «Маркетинг». 
Послідовно викладено систему теоретичного, методологічного 
та практичного забезпечення дисципліни «Маркетинг». До 
кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого 
опрацювання, питання для самоконтролю знань, тестові та 
практичні завдання, список рекомендованої літератури. 
Запропонований підручник відповідає вимогам організації 
навчального процесу. Рекомендується для студентів закладів 
вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 051 
«Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

Для формування необхідних навичок запропоновано практичні завдання. 
 
 

Міжнародна економіка 
 
 
29. 339.9(075.8) 

М 58 
Міжнародна економіка : підруч. / за ред. д.е.н., проф. 
Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук'яненка, Ю. В. Макогона. —  
3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : ЦУЛ, 2021. — 
559, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Підручник спрямований на активне засвоєння курсу 

«Міжнародна економіка» згідно з чинною програмою 
Міністерства освіти і науки України. Він опробований 
упродовж 15 років. Це третє перероблене та доповнене 
видання першої оригінальної книги з міжнародної економіки 
українською мовою (1993 р.). 

У ньому врахований накопичений протягом десятиліть 
досвід викладання курсу «International Economics» в 
університетах США та Західної Європи, проаналізовано 
сучасні закономірності розвитку та функціонування 
міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з 

перехідною економікою, насамперед України. 
Підручник містить ключові поняття, контрольні питання, теми доповідей і 

рефератів, тестові завдання до кожного розділу курсу, а також підсумкові 
контрольні питання на тестові завдання до курсу в цілому. 

Для студентів економічних вузів та факультетів. 
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Право 
 
 
30. 349.41(477) 

М 645 
Мірошниченко, А. М. Науково-практичний коментар 
Земельного Кодексу України: за станом нормативно-
правових актів та судової практики на 10 квітня 2013 
року / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. — Київ : 
Алерта, 2013. — 542, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу 

України розкриває зміст норм чинного Земельного кодексу 
України як основної складової системи земелоного 
законодавства з урахуванням практики його застосування та 
поглядів фахівців в цій сфері. 

Враховані зміни та доповнення до Земельного кодексу 
України станом на 10 квітня 2013 року, зокрема, положення ЗУ 
«Про Державний земельний кадастр», «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Видання може стати в нагоді студентам, викладачам і 
науковцям правничих спеціальностей, практикуючим юристам і 

усім тим, хто цікавиться земельним законодавством та практикою його 
застосування. 
 
 

Державне адміністративне управління 
 
 
31. 351.82(075.8) 

Д 362 
Державне регулювання економіки : підручник /  
І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. — 2-ге вид. 
стереотипне. — Львів : Магнолія 2006, 2021. — 215, 
[1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
У підручнику, з врахуванням останніх наукових розробок 

зарубіжних та вітчизняних вчених розглядається сутність, цілі 
і завдання державного регулювання економіки, теоретичні 
основи формування та реалізації стратегії соціально-
економічної політики держави, методи впливу держави на 
соціально-економічні процеси, методологія соціально-
економічного прогнозування та планування економічного та 
соціального розвитку. 

Розрахований на студентів ВНЗ напрямку 05.01 
«Економіка і підприємництво». Може бути корисним 
викладачам, науковцям, економістам-практикам, бізнесменам, 

для всіх, хто цікавиться основами державного регулювання економіки. 
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32. 351.82(075.8) 

К 56 
Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. 
посіб. / О. І. Ковтун. — вид. 2-ге, випр. — Львів : 
Новий світ-2000, 2021. — 428, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Навчальний посібник укладено відповідно до програми 

курсу «Державне регулювання економіки» з урахуванням 
основних напрямів реформування економіки України і нових 
підходів до її структуризації та регулювання. 

Навчальний посібник призначений для забезпечення 
можливості самостійного вивчення студентами економічних 
спеціальностей очної, заочної та вечірньої форми навчання 
нормативної дисципліни «Державне регулювання економіки» 
відповідно до державних стандартів, визначених 
Міністерством освіти і науки України. 

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну 
роботу студентів і сприятиме підвищенню її ефективності. 

Навчальний посібник складається із рекомендованих планів для лекційних та  
практичних занять і для самостійного опрацювання матеріалу цього курсу, 
навчального матеріалу з курсу, списку рекомендованої літератури. 

У процесі укладання посібника використано чинну законодавчу базу, 
програмні матеріали уряду України, офіційні статистичні матеріали, широкий 
перелік літератури з цієї проблеми. 

 
 

Освіта 
 
 
33. 378.147(075.8) 

Г 52 
Главацька, О. Л. Основи самовиховання особистості : 
навч. посіб. — Київ : Кондор, 2012. — 227, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Навчально-методичний посібник написаний згідно з 

вимогами організації навчального процесу в кредитно-
трансферній системі. У посібнику міститься програма 
навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, 
змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, 
семінарські та лабораторні заняття, самостійну та 
індивідуальну роботу, список основної та додаткової 
літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У 
теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний 
виклад основних питань лекційного курсу. У практичній 
частині подано план семінарських занять, розкриті мета та 

завдання лабораторних занять. 
Рекомендується для викладачів, студентів спеціальностей «Соціальна 

педагогіка», «Соціальна робота», а також усіх фахівців, які працюють у соціально-
педагогічній сфері. 
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Розділ 4. ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
 

Медицина 
 

 
34. 612 

М85 
Мотузюк, О. П. Практикум з фізіології людини : навч. 
посіб. / О. П. Мотузюк, А. І. Хмелькова,  
І. В. Міщенко. — 2-ге вид., випр.. — Київ : Медицина, 
2017. — 159, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 
АБ№1 

 
У навчальному посібнику наведено методики проведення 

практичних і лабораторних робіт з фізіології людини. Усі 
роботи описані за єдиною схемою, що значно полегшує 
сприйняття та засвоєння матеріалу. До кожної теми підібрано 
питання для самоконтролю. 

Для студентів і викладачів вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів І – ІІІ рівнів акредитації, 
які навчаються за спеціальностями «Сестринська справа» та 
«Лікувальна справа» відповідно до програми з курсу «Фізіологія». 
 
 

 
 
35. 616-018 

Г 46 
Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас = 
Histology, cytology and embryology : навч. посіб. /  
О. Ю. Степаненко, О. В. Мірошниченко,  
Л. О. Зайченко та ін. — 2-е вид. — Київ : Медицина, 
2020. — 151, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 
АБ№1 

 
Навчальний посібник підготовлено співробітниками 

кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського 
медичного національного університету. 

Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних 
гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до 
них. Розкриває структурно-функціональну організацію органів 
і структур, що вивчаються. Мета створення атласу – 
забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-
якого структурного елемента. Навчальний посібник може 
бути використаний як при самостійному вивченні предмета, 
так і під час підготовки до контрольних занять і призначений 

сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни 
наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур. 

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів різних спеціальностей, 
а також біологів. 
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36. 611.01(084.4) 
Н 57 

Неттер, Френк Г. Atlas of Human Anatomy = Атлас 
анатомії людини : переклад 7-го вид. : двомовне вид. / 
Френк Г. Неттер ; наук. ред. перекладу  
Л. Р. Матещук-Вайеба, І. Є. Герасимюк,  
В. В. Кривецький, О. Г. Попадинець. — Київ : 
Медицина, 2020. — 736 с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
«Атлас анатомії людини» Френка Г. Неттера належить 

до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях 
медицини й охорони здоров’я. Крім знаменитого доробку 
Неттера, 7-е видання містить майже 100 кольорових 
ілюстрацій Карлоса А. Г. Мачадо, одного з провідних сучасних 
медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать 
зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули 
клінічної значущості протягом останніх років і стали 
можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та 
сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 
ретельно відібраних рентгенівських зображень, що 

допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, 
якою її бачать у щоденній практиці. 

В ілюстрації й таблиці внесено багато змін. Зокрема деякі ілюстрації 
викладено в абсолютно новій проекції, інші – з використанням нових засобів 
візуалізації. Ці зображення допоможуть читачам зрозуміти основні елементи 
макроскопічної анатомії. 

Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, 
науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.  

 
 

37. 612(075.8) 
Ф 51 

Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник /  
В. І. Філімонов. — 4-е вид. — Київ : Медицина,  
2021. — 488 с. 

ЧЗ№1 
НВ 
АБ№1 

 
У пропонованому підручнику з фізіології людини матеріал 

викладено на основі структурно-функціонального взаємозв′язку 
клітин, органів і систем організму як єдиного цілого. Це дає 
змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв′язок 
функцій окремих органів. Видання створено для студентів 
медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти 
відповідно до чинних освітньо-професійних програм.  
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Техніка 
 
 

38. 621.32(075.8) 
М 60 
 

Мілих, В. І. Електропостачання промислових 
підприємств : підруч. / В. І. Мілих, Т. П. Павленко. — 
Київ : Каравела, 2018. — 268, [4] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Розглянуто основні питання, пов′язані з керуванням 

електропостачання промислових підприємств, розподілом 
електричного навантаження, розташуванням 
трансформаторних підстанцій, компенсацією реактивної 
потужності, а також з організацією інших необхідних заходів. 
Відображено аспекти техніки безпеки та охорони праці на 
промислових підприємствах. Деякі розглянуті теми забезпечено 
прикладами розв′язання задач. 

Призначено для студентів спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 
інших технічних спеціальностей. 

 
 
39 621.56(075.8) 

Т 453 
 

Тітлов, О. С. Холодильне обладнання підприємств 
харчової промисловості : навч. посіб. / О. С. Тітлов, 
С. Ф. Горикін. — Львів : Новий світ-2000, 2021. — 
285, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
У пропонованому підручнику розглянуто цикли, схеми і 

конструкції холодильних машин і установок, які 
використовуються при низькотемпературній обробці і 
зберіганні харчових продуктів і сировини, в об′ємі необхідному 
для інженера-механіка харчової промисловості. Детально 
розглянуті питання практичного використання штучного 
холоду в інженерній практиці. Наведені останні досягнення в 
області екологічної безпеки систем холодильної техніки. 
Розглянуті міжнародні зобов′язання України стосовно 
використання тільки екологічно чистих робочих речовин 
(Монреальський та Кіотський протоколи МІХ) і пов′язаних з 

цим вимушених замін холодильного обладнання. В посібнику розглянуті конструкції і 
систематизовані нові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців в техніці 
заморожування харчових продуктів рослинного та тваринного походження (лінії 
«шокового» заморожування, апарати для заморожування в рідинному азоті та ін.). 

Посібник призначений для використання в навчальному процесі під час 
підготовки бакалаврів кваліфікації інженер-механік переробних і харчових 
виробництв, а також може бути корисним магістрам, аспірантам, науковим 
співробітникам і широкому колу спеціалістів, які займаються питаннями переробки 
і зберігання харчових продуктів. 
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Сільське господарство 
 

40. 631.95:632.9: 
633.1 
А 26 

Агроекологічне обгрунтування контролю чисельності 
домінантних шкідливих організмів зернових 
колосових культур : монографія / І. І. Мостов’як,  
С. М. Мостов’як, С. П. Полторецький [та ін.] ; за ред. 
І. І. Мостов’яка. — Умань : Сочінський М. М.,  
2021. — 326, [2] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми контролю чисельності шкідливих 
видів організмів в агроценозах зернових колосових культур 
Центрального Лісостепу України, що забезпечує зниження 
біологічного і хімічного забруднення агроекосистем та 
збереження врожаю. При цьому встановлено, що в умовах 
стабільного потепління домінуючими видами шкідливих 
організмів є збудники кореневої гнилі, септоріозу листків, 
борошнистої роси, піреноферозу та комахи-фітофаги, які 
підвищують рівень біологічного забруднення агроценозів та 

посилюють екологічні ризики в агроекосистемах. Авторами розроблено модель 
взаємовпливу як на рослину-продуцент, так і на переносників вірусів і 
мікоплазмотів, визначено, що зменшення норм внесення гербіцидів за сумісного 
застосування з біологічними препаратами і регуляторами росту спричиняє 
зниження пестицидного навантаження на рослини і грунт, підвищення 
фотосинтетичної продуктивності посівів і стійкості грунтової мікробіоти, а 
також зниження фітотоксичності грунту та підвищення його супресивності, 
теоретично обгрунтовано та експерементально підтверджено високу 
ефективність контролю чисельності шкідливих організмів за поєднання у базових 
сумішах гербіцидів, біологічних препаратів і регуляторів росту рослин. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і спеціалістів 
сільського господарства. 
 
41. 633.15 

А 26 
Агрокліматичне обгрунтування технології вирощування 
змішаних посівів кукурудзи з високобілковими 
культурами на силос / В. О. Приходько,  
С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька [та ін.] ; за ред.  
С. П. Полторецького ; Уманський НУС. — Умань : 
Сочінський М. М., 2021. — 220 с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Наведено результати досліджень з вивчення особливостей 

росту, розвитку, висоти рослин та формування 
фотосинтетичної продуктивності однорічних культур 
(кукурудза, соя, боби кормові) в одновидових і змішаних посівах, 
їх водоспоживання, витрати поживних речовин та формування 
кормової продуктивності залежно від кліматичних умов 
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вегетаційного періоду, рівня удобрення і способу розміщення компонентів сумішок у 
посіві. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і спеціалістів 
сільського господарства. 
 
 
42. 633.37(072) 

Б 31 
Бацманова, Л. М. Наночастки металів як 
полімікродобриво у технологіях вирощування 
зернобобових культур : метод. рек. / Л. М. Бацманова, 
Н. Ю. Таран, М. М. Мусієнко. — Київ : Каравела, 
2018. — 95, [1] с.  

ЧЗ№1 
НВ 

 
Представлено новітні дані щодо технології використання 

наночасток металів для вирощування зернобобових культур з 
метою розвитку адаптивного рослинництва та раціонального 
природокористування. На основі вивчення характеристик 
сучасних продуктів молекулярних технологій  у рослинництві 
запропоновано використовувати неіонні колоїдні розчини 
наночасток металів як біотехнологічний інструмент 
скерованого розкриття потенцій генотипу рослин для 
моделювання адаптивних екосистем. Показано, що обробка 
рослин колоїдними розчинами наночасток металів сприяє 
реалізації генетично детермінованих властивостей сорту за дії 

несприятливих чинників довкілля, що проявляється в підвищенні резистентності та 
врожайності (на 20-25%) рослин. 

Методичні рекомендації призначені для селекціонерів, агрономів, фізіологів 
рослин, екологів, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти. 
 
43. 631.95(092) 

Б 466 
Бентежний талант хлібороба: штрихи до портрета 
агроеколога Семена Антонця / уклад. В. М. Самородов,  
С. В. Поспєлов ; наук. ред В. М. Самородов. — Полтава : 
Дивосвіт. — 2010. — 231, [4] с. — (Історико-
бібліографічна сер. Постаті аграрної та біологічної науки 
Полтавщини : факти, документи, бібліографія)              

НВ 
 

 
У книзі викладені відомості про видатного українського 

агроеколога, організатора сільськогосподарського виробництва 
та мецената, почесного академіка Національної академії 
аграрних наук України, Героя України Семена Свиридоновича 
Антонця. Наведено його вибрані праці, їх повну бібліографію та 
джерельну базу публікацій про знаного аграрія. 

Видання розраховане на науковців, виробників, викладачів і 
студентів вузів агробіологічного та природничого профілів та 
всіх, хто цікавиться розвитком органічного землеробства. 
Приурочено до 75-річчя від дня народження  
С.С. Антонця. 
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44. 632.9 
Я 64 

Яновський, Ю. П. Програма захисту плодових 
культур / Ю. П. Яновський. — Київ : Фенікс, 2021. — 
146 с. : іл. 

НВ 

 
У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в 

садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних 
та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, 
лишайників, збудників хвороб і бур’янів у насадженнях 
зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. 
Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванню 
пестицидів. Дано практичні рекомендації щодо приготування 
робочих розчинів пестицидів і добрив з урахуванням, у першу 
чергу, хімічного складу води та особливостей механізму дії цих 
препаратів. Наведено більш ефективні екологічні та економічні 
прийоми їх застосування в умовах вітчизняного садівництва.  

Для спеціалістів сільського господарства. 
 
 
 

45. 632.51 
І - 247 

Іващенко, О. О. Загальна гербологія : монографія /  
О. О. Іващенко, О. О. Іващенко. — Київ : Фенікс, 
2019. — 702, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Запропонована книга є оригінальною як за формою подачі 

фактичного матеріалу, так і за науковим баченням авторами 
порушених проблем. Є сподівання, що вона частково заповнить 
дефіцит науково достовірної інформації в нашій країні в галузі 
знань, такій як гербологія. 

Книга присвячена значній частині зеленого світу нашої 
країни – бур’янам. Кожен вид живих організмів, що заселяють 
нашу планету унікальний, у тому числі і трав’янисті рослини, що 
є вершиною досконалості як за своєю будовою, так і за 
біохімізмом і фізіологічними можливостями. 

У книзі розміщення наукового матеріалу виконане з 
урахуванням певної послідовності. Такий підхід дозволяє інформаційно підготувати 
читача до специфіки питань наступних розділів і полегшує йому сприйняття 
наукового матеріалу. 
 
 
 
46. 633.171 

Л 38 
Левченко, Т. М. Селекція проса на стійкість проти 
сажки : монографія / Т. М. Левченко,  
Л. І. Перевертун, А. М. Проданик. — Вінниця : Твори, 
2018. — 179, [1] с. 

ЧЗ№1 
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У монографії представлено результати багаторічних 
досліджень із створення стійких проти найпоширеніших рас 
сажки сортів проса. Висвітлено шкодочинність цього 
захворювання, його вплив на ріст і розвиток рослин залежно від 
умов вирощування. Розкрито особливості успадкування 
стійкості проти сажки та її генетичний зв’язок з іншими 
ознаками проса. Наведено схему селекції імунних сортів та опис 
створених генетичних джерел расоспецифічної стійкості 
проти сажки. 

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, 
студентів. 

 
 

47. 633.88(075.8) 
Л 56 

Лікарські рослини: технологія вирощування та 
використання : підручник / В. Г. Біленко,  
Б. Є. Якубенко, Я. О. Лікар, В. І. Лушпа ; за ред.  
Б. Є. Якубенка. — Житомир : Рута, 2015. — 595, [4] с. 

ЧЗ№1 

 
У підручнику подано стислу історію лікарського 

рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію 
насіння і підготовку його до сівби. Організовано фізіологічно 
активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто 
методику заготівлв лікарської рослинної сировини та 
виготовлення з неї лікарських форм. 

Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14 досі 
не культивували в Україні у виробничих умовах). Наведено їхню 
стислу ботанічну характеристику, місця зростання у 
природних умовах, хімічний склад, побічну дію і використання 
лікарських рослин у медичній та ветеринарній практиці. Дано 

також морфологічну характеристику або лише згадано 81 близький вид лікарських 
рослин вітчизняної та зарубіжної флори. 

Приділено увагу отруйним рослинам і охороні лікарських рослин. 
Для студентів і викладачів вищих аграрних та фармацевтичних навчальних 

закладів. Стане в нагоді й студентам вищих медичних і учням фармацевтичних 
відділень середніх навчальних закладів, а також учням середніх спеціальних 
аграрних закладів освіти, виробникам, широкому колу аматорів, які займаються 
вирощуванням лікарських рослин. 

 
 
48. 638.132 

Л 877 
Лушпа, В. І. Вирощування медоносів: біологія, 
технологія вирощування та використання /  
В. І. Лушпа, Я. О. Кирилко ; за ред. В. І. Лушпи. — 
Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. — 807, [1] с. 

ЧЗ№1 
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У науково-практичній праці подана технологія 
вирощування і характеристика 164 медоносних видів рослин за 
схемою: українська, російська і латинська подвійні назви, 
ботанічна характеристика, господарське використання рослин 
(лікарська, харчова, ефіроолійна, медоносна, кормова, 
фітомеліоративна тощо); технологія вирощуваання; 
властивості (медоносні, кормові, декоративні); використання в 
медицині, інше використання. Також коротко описано 110 і 
побіжно згадано 65 близьких видів. Видання ілюстроване 80 
світлинами та рисунками тих видів рослин, які, на нашу думку, 
мало відомі багатьом читачам. 

Характеристики рослин наведені за енциклопедичним 
форматом (зібрані усі доступні авторам відомості про рослини). Таким чином, 
придбавши це видання, читач матиме домашню енциклопедію медоносних рослин. 

Видання адресується пасічникам, фермерам, науковцям, студентам аграрних 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з напрямів «Агрономія» та «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва»; широкому колу читачів. 

У виданні подано список використаних для написання книги основних 368 
інформаційних джерел, у додатку – списки українських, російських і латинських 
назв рослин із зазначенням номерів сторінок книги. 

 
 
49. 
 

632.11 
М 541 

Метеорологічні небезпечні явища і несприятливі 
умови в землеробстві України / І. Д. Примак,  
І. П. Гамалій, М. П. Косолап, Г. І. Демидась ; за ред.  
І. Д. Примака. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. —  
399, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
У посібнику глибоко висвітлені питання походження, 

повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин 
та якість урожаю метеорологічних небезпечних явищ і 
несприятливих умов в землеробстві: посух, суховіїв, 
перезволоження, низьких температур, заморозків, сильних 
вітрів, граду, ожеледі, вимерзання рослин, вимокання рослин, 
випирання рослин, льодової кірки, зимового нагріву і 
висушування рослин, ерозії і дефляції грунту. Подана 
кліматична оцінка метеорологічних небезпечних явищ і 
несприятливих умов. Викладений і всебічно обгрунтований 
комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних і 

організаційних заходів, спрямований на послаблення або усунення негативного 
впливу метеорологічних небезпечних явищ і несприятливих умов на продуктивність 
землеробства і якість сільськогосподарської продукції 
 
50. 631:147(477) 

Н 34 
Наукові основи виробництва органічної продукції в 
Україні / за ред. Я. М. Гадзала, В. Ф. Камінського. — 
Київ, 2016. — 508, [2] с. 

ЧЗ№1 
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У монографії висвітлено наукові основи виробництва 

органічної продукції з урахуванням міжнародних вимог і 
особливостей вітчизняного ринку. Авторами проаналізовано 
грунтово-кліматичні умови України з метою визначення 
придатності територій для ефективного ведення 
господарства на органічній основі. Обгрунтовано особливості 
технологій вирощування екологічно безпечної продукції 
рослинництва. Відображено сучасні вимоги до утримання і 
відгодівлі тварин для органічних технологій виробництва 
продукції тваринництва. Висвітлено основні аспекти 
нормативно-правового забезпечення, стандартизації, 

сертифікації у галузі виробництва органічної сільськогосподарської сировини і 
продукції, а також управління її якістю. Здійснено аналіз ринку органічної 
продукції, розроблено теоретико-методичні принципи ціноутворення, маркетингу і 
менеджменту та визначено тенденції розвитку органічного виробництва продукції 
в Україні.  

Монографія розрахована на керівників і спеціалістів сільського господарства 
та переробних підприємств, виробників, наукових співробітників, викладачів і 
студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю. 
 
 
51. 631.11 

Н 534 
Непочатенко, О. А. Механізми забезпечення 
економічної ефективності діяльності аграрних 
підприємств : монографія / О. А. Непочатенко ; 
Уманський НУС. — Умань : Візаві, 2013. — 227, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
У монографії висвітлено обґрунтування теоретико-

методичних положень та розробка практичних рекомендацій 
щодо формування механізмів забезпечення економічної 
ефективності діяльності аграрних підприємств. 

Досліджено теоретичні засадиуправління ефективністю 
та платоспроможністю аграрних підприємств та дати 
визначення поняття «платоспроможність аграрного 
підприємства». Визначено підходи до класифікації 
ефективності та платоспроможності аграрних підприємств. 
Розроблено концепцію механізму управління ефективністю і 
оперативною платоспроможністю аграрних підприємств. 

Визначено сутність механізму управління ефективністю та платоспроможністю 
аграрного підприємства. Досліджено механізм моніторингу ефективності та 
платоспроможності аграрних підприємств. Обгрунтовано методичні підходи до 
оцінки показників ефективності, платоспроможності та фінансової стійкості 
аграрних підприємств. Розроблено методичний підхід до діагностики та 
прогнозування ймовірності банкрутства аграрних підприємств. 
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52. 635(075.8) 
О - 32 

Овочівництво відкритого грунту : навч. посіб. /  
Н. В. Грекова, О. М. Лазарєва, О. А. Любович,  
Д. М. Онопрієнко. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 
469, [1] с. : іл. 

ЧЗ№1 

 
У навчальному посібнику розглянуті біологічні 

особливості культур, їх розміщення у сівозмінах, способів сівби 
та розмноження, технології вирощування основних овочевих 
рослин, в тому числі за крапельного зрошення. Приділена увага 
особливостям вирощування малопоширених, але перспективних 
овочевих рослин в Україні. Матеріал доповнений історією 
кожної овочевої культури, їх харчовими та лікарськими 
особливостями. 

Матеріал підготовлений відповідно до програми 
навчальної дисципліни «Овочівництво» і призначений для 
самостійної роботи студентів агрономічних спеціальностей, 

може бути корисним керівникам, фахівцям агропромислового комплексу, фермерам, 
а також власникам присадибних ділянок. 

 
 
53. 631.1(075.8) 

С 34 
Сибаль, Я. Економіко-математичне моделювання в 
АПК : навч. посіб. / Ярослава Сибаль, Зіновій Кадюк, 
Ігор Іваницький. — Львів : Магнолія 2006, 2021. — 
276, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
У навчальному посібнику на основі літературних джерел і 

проведених авторами досліджень висвітлюються питання 
використання методів лінійного програмування для розв’язання 
планово-економічних задач у галузі сільського господарства. 

У розділі «Економіко-математичне моделювання 
економічних процесів у АПК» висвітлюються питання побудови 
економіко-математичних моделей для розрахунку оптимальних 
раціонів годівлі тварин, оптимальних кормових сумішок, 
оптимального розподілу заготовлених кормів. Особлива увага 
приділяється питанням побудови економіко-математичних 
моделей оптимізації галузевої структури і спеціалізації. 

Висвітлені питання щодо особливостей моделювання фермерських господарств. 
Для студентів економічних факультетів аграрних вищих навчальних закладів. 

 
 
54. 63(06) 

У 521 
Збірник наукових праць Уманського національного 
університету садівництва / М-во освіти і науки 
України, Уманський НУС ; [ред. кол.:  
О.О. Непочатенко (гол. ред.) та ін.] — Умань : Ред.-
вид. відд., 2021. –– Вип. 98. Ч. 1 : 
Сільськогосподарські та технічні науки –– 308 с. 

НВ 
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Збірник наукових праць Уманського національного 
університету садівництва висвітлює результати наукових 
досліджень, проведених працівниками Уманського 
національного університету садівництва та інших навчальних 
закладів Міністерства освіти і науки України і науково-
дослідних установ НААН України. 
 
 
 
 
 

 
 
55. 63(06) 

У 521 
Збірник наукових праць Уманського національного 
університету садівництва / М-во освіти і науки 
України, Уманський НУС ; [ред. кол.:  
О.О. Непочатенко (гол. ред.) та ін.] — Умань : Ред.-
вид. відд., 2021.— Вип. 98. Ч. 2 : Економічні науки –– 
264 с. 

НВ 

 
Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва висвітлює результати наукових 
досліджень, проведених працівниками Уманського 
національного університету садівництва та інших навчальних 
закладів Міністерства освіти і науки України і науково-
дослідних установ НААН України. 
 
 
 
 
 

 
 
56. 63(06) 

У 521 
 

Матеріали III Всеукраїнської наукової студентської 
конференції присвяченої Дню факультету економіки і 
підприємництва Уманського національного 
університету садівництва «Молода економіка» / М-во 
аграрної політики та продовольства України, 
Уманський НУС, ф-т економіки і підприємництва ; 
[ред. Кок.: Ю. О. Нестерчук та ін.]. — Умань : Вид. 
Сочінський, 2012. — Ч. 2 –– 223, [1] с. 

НВ 
КС 
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Збірник містить доповіді студентів та магістрів, які 
були розглянуті на ІІІ Всеукраїнській науковій студентській 
конференції, присвяченій Дню факультету економіки і 
підприємництва Уманського національного університету 
садівництва, що відбулася 5 квітня 2012 року в м. Умань. 
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових 
співробітників та фахівців, які займаються питаннями 
розвитку економіки. 
 
 
 

 
 
57. 634.8 

Ш 915 
Штірбу, А. Організаційні і технологічні прийоми 
культивування винограду : практ. посіб. — Київ : ІА 
ІНФОНІНДУСТРІЯ, 2019. — 141, [3] с. : іл. 

ЧЗ№1 

 
Виробничо-практичне видання містить відомості 

прикладного характеру з організаційних і технологічних 
прийомів культивування винограду в господарствах різних форм 
власності. 

Розраховане для самостійного підвищення майстерності 
та вдосконалення професійних навичок фахівців галузі 
виноградарства. 
 
 
 
 

 
Приготування їжі та страв. Кулінарія 

 
58. 641.5(035) 

В 536 
Висоцька, Л. Є. Тлумачний словник кулінара : навч. 
пос. / Л. Є. Висоцька, І. А. Страцинська ; за заг. ред. 
В. О. Радкевич. — 3-тє вид. — Львів : Новий світ-
2000, 2021. — 415, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
«Тлумачний словник кулінара» – україномовне 

інформаційно-дидактичне видання спеціального призначення 
надруковане вперше в Україні на допомогу спеціалістам у сфері 
кулінарії, є корисним інформаційно-дидактичним матеріалом як 
для учнів (студентів), так і для викладачів, може 
використовуватись у процесі навчання фахівців кулінарного 
профілю та з метою поглиблення власних знань, для самоосвіти. 

Дане видання розкриває зміст найбільш уживаних 
термінів, понять та категорій, які зустрічаються у практичній 
діяльності україномовного персоналу закладів харчування та 
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кожного, хто вивчає українську мову і цікавиться приготуванням різноманітних 
страв. Введено також терміни і поняття, які входять в систему інших наук 
(культурології, економіки, філології, біології, хімії, фізіології та гігієни), але входять 
у «коло інтересів» сучасного спеціаліста з харчування.  

 
 

Економіка підприємств 
 
 
59. 657:681.5(075.8) 

А 224 
Автоматизація обліково-економічних процесів : навч. 
посіб. / Білоцерківський НАУ. — Біла Церква : 
НІЧЛАВА. 2017. — 494, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Розглянуто практичні завдання щодо застосування 

інформаційних систем і технологій при розв’язанні задач 
бухгалтерського, управлінського і податкового обліку на базі 
сучасних комп’ютерних програм. 

Для студентів вищих навчальних закладів ОР «Бакалавр» 
напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування». 
 

 
 
 
 

 
 

60. 658.11(076.1) 
З - 38 

Захарченко, В. І. Економіка підприємства. Практикум 
(збірник задач і виробничих ситуацій) : навч. посіб. / 
І. В. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. — 
Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 145, [2] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) 

підготовлений відповідно до програми курсу «Економіка 
підприємства». В ньому представлені типові задачі і вправи по 
розділах курсу із зразками рішень, а також задачі для 
самостійного вирішення різного типу складності. 
 
 
 
 
 
 

 
61. 658(075.8) 

К 172 
Калініченко, О. В. Економіка підприємства: 
практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко,  
О. Д. Плотник. — Київ : Кондор, 2012. — 600, [1] с. 

АБ№2 
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Навчальний посібник відповідає типовій програмі 
навчальної дисципліни «Економіка підприємства». У ньому 
запропоновано основні теоретичні підходи, приклади позв’язку 
задач, задачі, словник економічних показників, словник основних 
термінів, а також список рекомендованої літератури. 

Навчальний посібник розрахований на студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. 
Видання також буде корисним при виконанні дипломних та 
дисертаційних робіт. 
 

 
62. 658(075.8) 

Ф 912 
Фролова, Л. Д. Тренінг з економіки підприємства : 
навчально-методичний посібник / Л. В. Фролова,  
О. С. Кравченко. — Київ : Кондор, 2013. — 151, [1] с. 

ЧЗ№1 

 
Посібник є методичним забезпеченням тренінгу з 

економіки підприємства, передбаченого навчальним планом 
підготовки бакалаврів. Посібник складений з урахуванням вимог 
кредитно-модульноїсистеми оцінювання та організації 
навчального процесу. 

Тренінг з економіки підприємства організований в формі 
ділової гри з використанням бази даних про фінансово-
господарську діяльність підприємств різних галузей. 

Містить комплекс тренінгових завдань, структура яких 
сприяє отриманню певних навичок по інтегруванню 
багатоаспектних економічних знань для вирішення актуальних 

проблем практичної діяльності підприємства, а також рекомендації по виконанню 
тренінгових завдань на комп’ютері, які супроводжуються наочними ілюстраціями, 
що надає додаткову можливість більш якісногозасвоєння матеріалу. 

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічного профілю 
вищих навчальних закладів та практичних працівників. 

 
63. 658.11(075.8) 

Х - 769 
Хомяков, В. І. Потенціал і розвиток підприємства : 
навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська,  
О. В. Федоренко. — Київ : Кондор, 2012. — 431, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу 

як здатності збалансованого використання усіх наявних 
резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів 
шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та 
послуг. Представлено результати досліджень резервів 
розвитку потенціалу підприємств різних галузей 
промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки 
технологічного та структурного впливів на зміну 
ефективності використання ресурсів підприємствами з 
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урахуванням національного фактору, наведені приклади оцінки таких впливів. 
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних факультетів та 

практичних працівників, які відчувають потребу вдосконалення знань про сучасні 
ринкові механізми управління економікою. 
 
 

Харчова промисловість 
 
 
64. 664.71-11 

Є 70 
Єремеєва, О. А. Технологічні процеси переробки 
зерна пшениці в борошно : монографія /  
О. А. Єремеєва, Є. І. Харченко, В. В. Любич. — Київ : 
ТРОПЕА, 2021. — 159, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 

 
Наведено результати дослідження додаткового 

очищення зерна в елеваторах на показники виходу та якості 
борошна, фракціонування зерна пшениці перед лущенням, 
удосконалення скороченого технологічного процесу помелу 
зерна пшениці в борошно високих сортів за рахунок 
використання процесів лущення і плющення зерна перед 
першою драною системою, застосування «низьких» режимів 
подрібнення зерна на перших трьох драних і перших трьох 
розмелювальних системах. Книга буде корисною науковим і 
науково-педагогічним працівникам, фахівцям борошномельного 
виробництва. 

 
 
 

 
65. 664.6/.7(075.8) 

Я 45 
Якість та облік зерна за приймання, оброблення і 
зберігання : навч. посіб. / Н. М. Осокіна,  
І. І. Мостов’як, О. П. Герасимчук, О. А. Єремеєва. — 
Умань : ТРОПЕА, 2021. — 455, [1] с. 

ЧЗ№1 
НВ 
АБ№1 

 
Наведено відомості про хімічний склад та властивості 

зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто 
технологічні заходи та обладнання для післязбирального 
оброблення, режими та способи, що забезпечують зберігання 
зернових мас. Описано способи контролю якості зерна та 
насіння й управління їхньою якістю та безпечністю. Подано 
характеристики найпоширеніших видів шкідників хлібних 
запасів і викладено основи захисту від них. 

Для студентів закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації зі 
спеціальностей «Харчові технології», «Агрохімія», а також 
викладачів та фахівців у галузі елеваторно-складського 

зберігання зерна. 
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Розділ 5. МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ 
МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

 
 
66. 784  

М 171 
 

Максименко, Л. Мелодія сердець / Л. Максименко,  
З. Шарикова. — Київ : Український пріоритет, 2013. 
—158, [2] с. 

НВ 

 
В книзі розповідається про Світлану й Віталія 

Білоножків. Ці два імені – уособлення й вимір градуса любові. 
Світлана і Віталій Білоножки утворили свій особливий світ і 
відкрили його двері всім. Утворили душею й піснею. Ніжною 
мелодією двох закоханих сердець. І до розпаленого ними вогню 
кохання долучаються щасливі – й посилюють той вогонь, 
роблять яскравішим; до цього тепла тягнуться знедолені – й 
зігріваються, оживають і повертають собі віру в те, що все на 
світі почалося з любові й робиться задля любові. 
 
 

 
 
67. 712.4:82-16 

М 80 
Мороз, О. К. «Цариця квітів» у «Перлині степу» : 
поетична екскурсія розарієм. — Умань : Алмі,  
2013. — 108 с. : іл. 

НВ 
 

 
Науково-популярна книга про троянди. В ній у 

поетичній формі викладено відомості про розарій 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН 
України. Історичні відомості та легенди про троянди 
пов’язано з описами понад 400 сортів, об’єднаних за 
садовими групами та кольорами. 

Книга розрахована на вчителів, учнів, студентів, 
любителів квітів та широкий загал читачів і відвідувачів парку. 
 
 
68. 796.032(477) 

Б 90 
Бубка, С. Н. Олімпійське сузір’я України. Тренери / 
С. Н. Бубка, М. М. Булатова. — Київ : Олімпійська 
літ., 2011. — 251, [1] с. : іл. 

НВ 

 
Видання пропонує екскурс в історію досягнення 

українських спортсменів і тренерів в олімпійському спорті, 
починаючи з 1952 р. У книзі подано відомості про історію 
олімпійських видів спорту, створення відповідних федерацій в 
Україні та їх керівників і, насамперед, довідкову інформацію 
про українських тренерів, які вивели своїх учнів на 
олімпійський п’єдестал. 
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Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого 
загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту. 
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Розділ 6. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. ФІЛОЛОГІЯ 

 
 
69. 811.111(075.8) 

С 324 
Serdiukova O. PROFESSIONAL ENGLISH: Course 
Book for Upper-intermediate Level Studentsin Banking 
and Finance : навч. посіб. / O. Serdiukova. — Львів : 
Новий світ-2000, 2020. — 310, [2] с.  

ЧЗ№1 
НВ 

 
Навчальний посібник спрямований на вивчення дисципліни «Професійна 

іноземна мова (англійська)», розроблено на принципах сучасної методики 
викладання професійної іноземної мови.  

Безперечним позитивом підручника є значна увага автора до розвитку умінь і 
навичок говоріння, як діалогічного, так і монологічного з елементами використання 
норм бізнес граматики, фразеологічних виразів, фразових дієслів. Низка практичних 
вправ допоможе студенту висловити персональну реакцію, запросити інформацію, 
порівняти продукти і послуги, описати компанії, процеси, тенденції, звернути увагу 
партнера на необхідну інформацію, додати інформацію. Узагальнити ідеї, зробити 
презентацію. 

Для підготовки бакалаврів та магістрів у галузях банківської та фінансової 
діяльності, але може бути корисним також аспірантам і спеціалістам, які 
працюють у галузі зовнішньоекономічної діяльності. 
 
 
70. 821.161 

С 323 
Сергійчук, В. Українські державники : Тарас Шевченко / 
В. Сергійчук. — Вишгород : Сергійчук М. І., 2014. — 311, 
[1] с. 

ХЛ 

 
У книзі розповідається про державницький здвиг Тараса Шевченка, 

подвижництво якого вселило впевненість українства в боротьбі за волю. 
Розрахована на широке коло читачів. 

 
 
71. 821 

С 242 
Сверстюк, Є. О. На полі чести : в 2 кн. Кн. 1 : Невже 
то я? / упоряд. О. Сінченко. — Київ : Кліо, 2015. — 
364, [4] с. : іл. 

ХЛ 

 
Пропонована книжка вміщує автобіографічні спогади і роздуми. На їхньому 

тлі розгортається розлога панорама свідчень людини ХХ століття, якій попри 
зміну політичних режимів, війну й концтабори, втрату друзів, роботи, волі вдалося 
зберегти власну честь і вірність принципам. 

Видання містить рідкісні світлини з приватних архівів – своєрідну візуальну 
хронологію життєвого шляху Євгена Сверстюка, а також архівні матеріали 
слідчої справи, завдяки яким читач зможе ознайомитися з жанром «внутрішніх 
рецензій». 
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Книжка зродить інтерес як у дослідників шістдесятництва, так і в широкого 
кола читачів. 
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Розділ 7. ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
 

Історія 
 

 
72. 94(477)(075.8) 

А 471 
Aleksieiev, Y. History of Ukraine : textbook. — Kyiv : 
Caravela, 2012. — 215, [1] s. 

АЗ 

 
Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-

економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному 
порядку від стародавніх часів до сучасності. Посібник висуває 
на перший план головні віхи історії українського народу та 
ключові події його розвитку. 

Посібник призначений для студентів та всіх, хто 
цікавиться історією України. 
 
 
 
 

 
 
73. 94(477)″19″ 

В 54 
Вітик, І. Р. Україна у вирі боротьби за незалежність : 
ХХ століття / І. Р. Вітик, Ю. І. ; за заг. ред.  
І. Р. Вітика. — Київ : Вид. Вадим Карпенко, 2013. — 
579, [1] с. : іл. 

НВ 

 
Ця книга про українську історію українськими очима. 
Вона присвячується всім українцям, які у ХХ ст. боролися за створення 

української держави. Вона не є суто науковою працею, проте у багатьох 
публікаціях використано значну частину історичних документальних джерел, що 
допомагає пролити світло на багато суперечливих питань з історії українського 
народу – у тім числі й щодо діяльності УПА – та довести до широкої 
громадськості багато важливих, забутих, утаємничених фактів. 

Книга присвячена для широкого кола читачів: викладачів вузів, шкіл, гімназій, 
вчених-істориків, та всіх, хто цікавиться історією боротьби українського народу 
за створення Української соборної самостійної держави. 

 
 
 

74. 94(477) 
Г 604 

Голибард, Є. І. Злочинна рука Росії в Україні : 
фрагмент сучасного літопису (1994 – початок 2015 
рр.). Факти, особи, коментарі. — Київ : Український 
пріоритет, 2015. — 411, [5] с. 

НВ 

Ця книга – на прикладі України – про підступну політику Росії, яка шанує 
лише право сили, хоче відновити свою імперію і панувати в цілому світі. Зокрема 
Росія, перед усім її політичне керівництво, та й – що гріха таїти – значна частина 
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росіян, не визнають української державності, не хочуть визнати незалежної, 
суверенної України. 

Автор впродовж тривалого часу, виконуючи свій професійний обов’язок 
журналіста, нічого не вигадуючи, занотував події, що були ініційовані Росією щодо 
України, попереджав про серйозні загрози з боку Росії. 

На жаль, попередження автора не було почуто... 
Тому ця повчальна книжка, яка побудована виключно на фактах, про які 

автор своєчасно інформував читачів у численних публікаціях, зацікавить не лише 
патріотично налаштованих громадян України, а й громадян інших держав, зокрема 
у братній Польщі.  
 
 
75. 94(477)(436.1) 

Ч - 96 
Чухліб Т. В. Відень 1683: Україна-Русь у битві за 
«золоте яблуко» Європи / Т. Чухліб. — Київ : КЛІО, 
2013. — 558, [2] с. : іл. 

НВ 

 
У книзі висвітлюються причини, хід і наслідки віденської битви 12 вересня 

1683 року, найбільшого військово-політичного конфлікту ранньомодерного світу. 
У битві з турками за тогочасну політичну столицю Європи українські козаки, 

шляхтичі, священники й ченці, міщани й селяни з Червоної Русі (Західна Україна), 
Волині, Поділля та Київщини складали 2/3 війська на чолі з королем Речі Посполитої 
Яном ІІІ Собеським. Історичні події подаються на широкому тлі боротьби Риму, 
Варшави, Відня та Венеції з Османською імперією за право домінування у 
Центрально-Східній Європі. 

Додатки містять оригінальний документальний матеріал, зокрема, реєстри 
військ, зображення «летючих листків» з Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, 
Франції та Угорщини, які ілюструють місце України у міжцивілізаційній боротьбі 
за «золоте яблуко» Європи в останній чверті ХVІІ століття.  
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ДИСЕРТАЦІЇ 
 

76. Воробйова Н. В. Наукові основи формування продуктивності овочів родини 

пасльонові і якість продукції у Лісостепу України : дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : 06.01.06 «Овочівництво». 20 «Аграрні науки та 

продовольство» / Воробйова Наталія Василівна ; УНУС ; [наук. консультант 

Олена Іванівна Улянич ; д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 

України]. — Умань, 2021. — 411 с. — УДК 001: [338.312:635.21+635.64-

021.4(477.46) 

77. Лещенко І. А. Розроблення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна 

пшениці полби : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філос. : 201 «Агрономія» / 

Лещенко Іван Анатолійович ; УНУС ; [наук. кер. Ніна Максимівна Осокіна, д-р 

с.-г. наук, професор]. — Умань, 2021. — 268 с. — УДК 664.7:633.112(043)  

78. Лещук Н. В. Методологічні засади формування урожайності та якості товарної 

продукції і насіння салату посівного (LACTUCA SATIVA L.) : дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 06.01.06 «Овочівництво». 20 «Аграрні науки та 

продовольство» / Лещук Надія Василівна; УНУС ; [наук. консультант Олена 

Василівна Хареба, д-р с.-г. наук, старший наук. співробітник]. — Умань,  

2021. — 583 с. — УДК 635.52:[631.559.2+631.53.01] 
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79. Бочарова М. І. Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів 

пажитниці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Бочарова Марина 

Іванівна ; Миронівський ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. — с. Центральне,  

2021. — 22 с. — УДК 631.52:633.265:631.531.1. 

80. Бояркіна Л. В. Наукові основи репродукування оздоровленої насіннєвої картоплі 

за двоврожайної культури в умовах Півдня України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і  

насінництво» / Бояркіна Любов Вадимівна ; Ін-т зрошуваного землеробства 

НААН України. — Херсон, 2021. — 44 с. — УДК 

633.491:631.53.01:631.527(477.7). 

81. Власова О. В. Науково-методичні основи еколого-меліоративного моніторингу 

агроландшафтів за даними дистанційного зондування землі : автореф. дис. на 
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