
Реєстр видань,
затверджених до друку рішенням 

вченої ради Полтавської державної аграрної академії,
за 2015 рік

№
з/п

Вид видання Назва та обсяг видання, автори

Надання грифу 
«затверджено до друку», 

протокол засідання
 (№, дата, рік)

1 2 3 4
1 Монографія  «Проектування торсіонно-ударного розпушувача ґрунту», обсягом 204 с.

Автор: кандидат технічних наук Ляшенко Сергій Васильович, старший викладач кафедри
машиновикористання та виробничого навчання Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 19 
від 02 квітня 2015 року

2 Випуск науково-
виробничого

фахового
журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 1-2 за 2015 рік. Протокол № 21 
від 25 травня 2015 року

3 Програма Х Всеукраїнської  конференції  молодих учених та спеціалістів на тему:  «Історія освіти,
науки  і  техніки  в  Україні»,  присвяченої  до  150-річчя  з  часу  заснування  Полтавського
товариства сільського господарства, обсягом 10 с.
Автор: доктор сільськогосподарських наук, професор Вергунов В.А., член-кореспондент
НААН, керівник Центру історії природознавства Полтавщини.

Протокол № 21 
від 25 травня 2015 року

4 Навчальний
посібник

 «Система  машина-поле»  для  підготовки  студентів  навчальних  закладів  III-IV  рівнів
акредитації  інженерних  і  агрономічних  профілів,  фахівців  агропромислового
виробництва, обсягом 248 с.
Автори:  ЗАПОРОЖЕЦЬ  Микола  Іванович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри «Машини та обладнання агропромислового виробництва» Полтавської державної
аграрної академії;
ДУДНІКОВ  Ігор  Анатолійович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
«Загальнотехнічні дисципліни» Полтавської державної аграрної академії;
ХАРАК  Руслан  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
«Машини та обладнання агропромислового виробництва» Полтавської державної аграрної
академії.

Протокол № 21 
від 25 травня 2015 року



5 Збірник
матеріалів

конференції

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Розвиток АПК  на засадах 
раціонального природокористування: екологічний,  соціальний та економічний аспекти», 
обсягом 161 с.

Протокол № 22 
від 23 червня 2015 року

6 Монографія «Нематодози гусей», обсягом 125 с.
Автори:  доктор  ветеринарних наук,  професор   ГАЛАТ  В.Ф.,  професор  кафедри
паразитології  та  тропічної  ветеринарії  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України;
доктор  ветеринарних  наук,  доцент  ЄВСТАФ’ЄВА  В.О.,  завідувач,  професор  кафедри
паразитології  та  ветеринарно-санітарної  експертизи  Полтавської  державної  аграрної
академії; 
кандидат ветеринарних наук МИХАЙЛЮТЕНКО С.М.,  асистент кафедри паразитології
та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії; 
кандидат  ветеринарних  наук,  доцент  ГАЛАТ  М.В.,  доцент  кафедри  паразитології  та
тропічної  ветеринарії  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України

Протокол № 1 
від 15 вересня 2015 року

7 Збірник
матеріалів

конференції

ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Динаміка  та  міцність  енергетичних  і
сільськогосподарських машин та біотехнічних систем»

Протокол № 1 
від 15 вересня 2015 року

8 Випуск науково-
виробничого

фахового
журналу

 «Вісника Полтавської державної агарної академії», випуску № 3 за 2015 рік Протокол № 1 
від 15 вересня 2015 року

9 Освітньо-
професійна
програма

підготовки  магістра  (варіативна  компонента)  з  галузі  знань  0305  «Економіка  та
підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» кваліфікації магістр з обліку і
аудиту, 
обсягом 25 с.
Автори:  кандидат  економічних  наук,  доцент  Дорогань-Писаренко  Л.О.,   доцент
факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії;
кандидат  економічних  наук,  доцент  Левченко  З.М.,  голова  науково-методичної  ради
спеціальності «Облік і аудит» Полтавської державної аграрної академії;
кандидат економічних наук, доцент Канцедал Н.А., заступник декана факультету обліку та
фінансів Полтавської державної аграрної академії;
доктор економічних наук, професор Плаксієнко В.Я., завідувач кафедри бухгалтерського
обліку Полтавської державної аграрної академії;
доцент  Ватуля  І.Д.,  заступник  декана  факультету  обліку  та  фінансів  Полтавської

Протокол № 1 
від 15 вересня 2015 року



державної аграрної академії та інші

10 Освітньо-
кваліфікаційна
характеристика

магістра  (варіативна  компонента)  з  галузі  знань  0305  «Економіка  та  підприємництво»
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» кваліфікації магістр з обліку і аудиту, 
обсягом 15 с.
Автори:  кандидат  економічних  наук,  доцент  Дорогань-Писаренко  Л.О.,   доцент
факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії;
кандидат  економічних  наук,  доцент  Левченко  З.М.,  голова  науково-методичної  ради
спеціальності «Облік і аудит» Полтавської державної аграрної академії;
кандидат економічних наук, доцент Канцедал Н.А., заступник декана факультету обліку та
фінансів Полтавської державної аграрної академії;
доктор економічних наук, професор Плаксієнко В.Я., завідувач кафедри бухгалтерського
обліку Полтавської державної аграрної академії;
доцент  Ватуля  І.Д.,  заступник  декана  факультету  обліку  та  фінансів  Полтавської
державної аграрної академії;
кандидат економічних наук, доцент Пономаренко О.Г., доцент кафедри бухгалтерського
обліку Полтавської державної аграрної академії та інші.

Протокол № 1 
від 15 вересня 2015 року

11 Монографія  «Малі аграрні господарства в працезебезпеченні сільських жителів». Обсяг 190 с.
Автори: доктор економічних наук, член-кореспондент НААН, професор Макаренко П.М.,
завідувач,  професор  кафедри  економіки  підприємства  Полтавської  державної  аграрної
академії;  кандидат  економічних  наук  Олійник  Є.О.,  асистент  кафедри  економіки
підприємства Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 3
від 20 жовтня 2015 року

12 Монографія  «Скотарство аграрних господарств: ефективність ведення і маркетингові стратегії». Обсяг
190 с.
Автори: доктор економічних наук, член-кореспондент НААН, професор Макаренко П.М.,
завідувач,  професор  кафедри  економіки  підприємства  Полтавської  державної  аграрної
академії;  кандидат  економічних  наук  Загребельна  І.Л.,  асистент  кафедри  економіки
підприємства Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 3
від 20 жовтня 2015 року

13 Монографія  «Розвиток відновлюваних енергоресурсів і енергозбереження в сільському господарстві».
Обсяг 190 с.
Автори: доктор економічних наук, член-кореспондент НААН, професор Макаренко П.М.,
завідувач,  професор  кафедри  економіки  підприємства  Полтавської  державної  аграрної
академії;  кандидат  економічних  наук  Дяченко  О.С.,  асистент  кафедри  економіки
підприємства Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 3
від 20 жовтня 2015 року

Монографія  «Господарства органічного виробництва: галузева структура і ефективність». Обсяг 190 с. Протокол № 3



Автори: доктор економічних наук, член-кореспондент НААН, професор Макаренко П.М.,
завідувач,  професор  кафедри  економіки  підприємства  Полтавської  державної  аграрної
академії; кандидат економічних наук Хижняк В.М.

від 20 жовтня 2015 року

14 Методичні
вказівки

за  темою:  «Незбалансованість  раціонів  за  мікроелементами,  як  фактор   ризику
захворювання свиней на ешеріхіози». Обсяг 32 с.
Автори:  доктор  ветеринарних  наук,  професор  Скрипка  М.В.,  завідувач  кафедри
патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії;
лікар  ветеринарної  медицини  паразитологічного  відділу  РДЛВМ  Полтавської  області
Запека  І.Є.,  аспірант  заочної  форми  навчання  кафедри  патологічної  анатомії  та
інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 3
від 20 жовтня 2015 року

15 Методичні
матеріали

для  сільських  рад  з  питань  об’єднання  територіальних  громад  «Спроможність
територіальних громад – що це таке і для чого?», обсягом 16 стр.
Автори: Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Малько Юлія Сергіївна, завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі Полтавської
районної державної адміністрації;
Іваніна  Олександр  Васильович,  учасник  Всеукраїнської  мережі  фахівців  і  практиків  з
регіонального і місцевого розвитку

Протокол № 11 
від 22 грудня 2015 року

16
Методичні
матеріали

для  сільських  рад  з  питань  об’єднання  територіальних  громад  «Коментарі  до  Закону
України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»  від  05.02.2015  №  157-
VIII», обсягом    14 стр.
Автори: Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Малько Юлія Сергіївна, завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі Полтавської
районної державної адміністрації;
Іваніна  Олександр  Васильович,  учасник  Всеукраїнської  мережі  фахівців  і  практиків  з
регіонального і місцевого розвитку

Протокол № 11 
від 22 грудня 2015 року

17 Навчальний
посібник

 «Фінансовий аналіз», обсягом 430 стр.
Автори:  Тютюнник  Ю.М.,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;
Дорогань-Писаренко  Л.О.,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
економічної  теорії  та  економічних  досліджень,  декан  факультету  обліку  та  фінансів
Полтавської державної аграрної академії;
Тютюнник С.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації обліку та
аудиту Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 11 
від 22 грудня 2015 року



18 Монографія  «Transformation management of economic at rural areas”, обсягом 267 с.
Автори: Калініченко А.В., доктор сільськогосподарських наук, професор Калініченко 
А.В., професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
Полтавської державної аграрної академії, професор A. Brzozowska (Польща)

Протокол № 11 
від 22 грудня 2015 року

Завідувач відділу з питань інтелектуальної власності                                         Булах Т.В.


