
 

"Обласна універсальна наукова бібліотека                        
імені Олега Ольжича"  

Житомирської обласної ради 

Нові надходження літератури до відділу виробничої 

літератури за I І півріччя  2022 року 

 

Природничі науки 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                              

УДК67.08:502.174                                                 
ББК30.69+20.1                                                                                                                         
Е45                                                                                                      
Екологічно-дружні технології перероблення відходів / 
[Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог.освіти та інформації; 
редкол.: Тимочко Т. В. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : СТ-Друк, 
2021. - 31, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека Всеукраїнської 
екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 4 
(208)). - Літ. в кінці ст.  
[Проблемою інтенсивного розвитку промисловості є 

переробка та утилізація побутових і промислових відходів, 

захист навколишнього середовища]. 

 
 
 
 
 
УДК502.51:504.5                                                                                                             
ББК26.220+20.1                                                                                                                      
М13  
Маджд, Світлана Михайлівна.                                    
Концепція структурно-функціональних змін розвитку 
антропогенного трансформованих водних екосистем: 
монографія / С. М. Маджд ; М-во освіти і науки України, 
Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 257, [1] с. : 
рис., табл. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 239-257  
 
Аналіз причин та наслідків структурно-функціональних 
змін розвитку техногенно трансформованих водних 
систем. Запропонована методика визначення 
самоочисної спроможності техногенно навантажених 
гідроекосистем через розроблення моделі біологічної 
трансформації забруднювачів та методика прогнозування 
їх змін. 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B4,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
 
 

 
 

 
 
УДК582:581.145.1:63](075.8)                                                 
ББК 28.59я73                                                           
М43  
Меженський, Володимир Миколайович.                Сучасна 
систематика квіткових рослин [Текст] : [в 3 ч.] : навч. 
посіб. / Меженський В. М., Меженська Л. О. - Київ : Ліра-К, 
2020. 
   Ч. 3. - 811, [1] с. : рис., фот. - Покажч. назв: с. 758-803. - 
Літ.: с. 804-811 сучасні дані щодо систематики    
 
Наведено сучасні дані щодо систематики 23 родин 10 
порядків квіткових рослин, що належать до клади 
Superasterids. Метою курсу є пізнання різноманітності 
рослинного світу, значення рослин у структурі біогеоценозу і 
як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери. 

 
 
УДК67.08:502.174                                                         
ББК 30.69 + 20.1                                            
Р65                                                                                                                                              
Розроблення та впровадження заходів щодо 
поводження з небезпечними відходами  / [Всеукр. 
еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформації ; редкол.: 
Тимочко Т. В. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : СТ-Друк, 2021. - 
31, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека Всеукраїнської 
екологічної ліги)   (Стан навколишнього середовища ; № 2 
(206)). - Літ. в кінці ст. 
 
[Соціально-економічна система обумовлює необхідність 
удосконалення методів екологізації поводження з 
побутовими, медичними, транспортними та промисловими 
відходами]. 

   

   
 

 

 

                                                
 
УДК502.175(075.8)                                                                                                      
ББК20.1я73                                                                                                               
Т78    
 Трус, Інна Миколаївна.                                                                                                                                                                           

Екологічні аспекти керування якістю навколишнього 

середовища : підруч. / І. М. Трус, Я. В. Радовенчик, М. Д. 

Гомеля ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, 

Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського. - Київ : Кондор, 2020. - 

206, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 205-206 

Загальні вимоги до управління природоохоронною 
діяльністю та зроблено огляд стандартів у сфері екологічної 
безпеки. Стан та зміни навколишнього природного 
середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, 
оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на 
довкілля.                                                                       

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=582:581.145.1:63%5D%28075.8%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=502.175%28075.8%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Технічні науки 

УДК692.034.93(075)  
ББК 38.4  
Г44   
Гетун, Галина В'ячеславівна.                                        
Системи ізоляції будівельних конструкцій  : навч. 
посіб. / Г. В. Гетун, Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков ; під. 
заг. ред. Гетун Г. В. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 676, [3] 
с. : рис., табл. - Дод.: с. 555-667. - Літ.: с. 668-675 
  
Конструктивні рішення систем гідро-і теплоізоляції 

будівельних конструкцій та інженерних споруд: 

покриттів, зовнішніх стін, фундаментів і підвалів, 

оздоблення та звукоізоляція приміщень. Розглянуто 

проблеми пожежної безпеки будівель і споруд та 

системи вогнезахисту   будівельних конструкцій. 

 

 

УДК664.02(075)                                                                                                                                                                                                                                           

ББК36-1я73                                                                                                 

З-91                                                                                                  

Зубар, Надія Миколаївна.                                                          

Теоретичні основи харчових виробництв  : підруч. / Н. М. 

Зубар. - Київ : Кондор, 2020. - 302, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 

301-302 

Теоретичні основи харчових виробництв,  характеристика  

технологічних процесів, функціонально-технологічних 

властивостей основних нутрієнтів та перетворення їх при 

виробництві харчової продукції. Розглянуто технологічне 

забезпечення якості продуктів харчування. 

 

УДК628.17(477)                                                       

ББК38.761                                                                                  

К56                                                                                     

Ковшун, Наталія Едуардівна.                                         

Система сталого водокористування: механізм та 

технології управління  : монографія / Н. Е. Ковшун ; 

Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Київ 

: КНТ, 2020. - 297, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 276-297 

Проблеми формування системи сталого 

водокористування згідно з існуючими концептуальними 

уявленнями: проаналізовано питання збереження та 

розвитку водоресурсного потенціалу, підвищення рівня 

та якості водо- забезпечення 

         

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%83%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

                                                  УДК628.161.2                                                                                  

ББК38.761.1                                                                                                                                             

К63                                                                                              

Комплексні технології сорбційного очищення води від 

йонів важких металів : монографія / В. В. Галиш [та ін.]. - 

Київ : Кондор, 2020. - 149, [3] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. - Літ.:          

с.127-149                                                                                   

Хімічні технології – одна з галузей, що розвиваються сьогодні 

досить динамічно. Цікавим та перспективним є вивчення 

процесів та технологій отримання та застосування 

різноманітних природних речовин в якості сорбентів для 

різних галузей промисловості та медицини. Дослідження 

процесів модифікування та практичного використання 

органічних сорбентів, отриманих з розповсюджених 

природних сполук та відходів харчової промисловості. 

  

 

УДК641.5:39(100)(075)                                                           

ББК36.99                                                                                  

Н38                                                                                      

Неіленко, Сергій Михайлович.                                         

Кулінарна етнологія  : навч. посіб. / Сергій Неіленко, 

Валентина Русавська ; М-во освіти і науки  України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ 

: Ліра-К, 2020. - 610, [2] с. : іл. - Літ: с. 591-604. - Дод.: с. 

605-610                                                                        Традиції 

харчування та гастрономічні звички різних етносів та 

представників різних релігійних напрямів, історія та 

культура харчування різних народів світу, процес надання 

основних і додаткових послуг у закладах готельно-

ресторанного господарства відповідно до релігійної 

належності, традицій харчування та гастрономічних звичок 

іноземних туристів. 

 

 УДК628.3                                                                             

ББК38.761.1                                                                                        

Н72                                                                                                       

Нові високоефективні методи очищення води від 

розчинних та нерозчинних полютантів  : монографія / І. 

М. Трус [та ін.]. - Київ : Кондор, 2020. - 270, [2] с. : рис., 

табл. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 240-270.  

На основі наукового пошуку та практичних випробувань 
систем (методів, матеріалів) очищення питної та стічних 
вод різного походження для комплексного контролю якості 
води, моніторингу гідроекосистем, створення нових 
екологічно безпечних процесів та підходів до очищення 
води, організації ресурсоощадливих систем 
водопостачання. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=628.3


 
  

УДК624(477)                                                                        
ББК38                                                                                      
П78                                                                                
Програма Президента України "Велике Будівництво-
2020". Об'єкти  / [упоряд. Ю. Голика ; худож.- оформ. О. 
Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2022. - 1026, [2] с. : іл.  

 
"Велике будівництво"- програма Президента України 

Володимира Зеленського є одним із найважливіших 

проєктів країни, програма масштабного відновлення та 

будівництва інфраструктури України. Є відомості про об'єкти 

будівництва в тому числі і по Житомирській області.   

 

 

УДК624/625:364-27]''20''(0)                                                                                

ББК38.                                                                                  

П78 

Програма Президента України "Велике Будівництво-

2020". Обличчя  / [упоряд. Ю. Голика; худож.-оформ. О. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2021. - 285, [3] с. : 

фот. кольор  

Національна програма "Велике Будівництво" спрямована 

на масштабну розбудову якісної інфраструктури України. 

Це дороги та школи, дитячі садочки, центри екстреної 

медичної допомоги та стадіони. Є відомості про учасників 

програми з Житомирщини. 

 

Сільськогосподарські науки   

 

УДК638.1(477.41/.42)(091)(072)                                                                       

ББК46.92(4УКР)                                                                           

Б83                                                                             

Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному 

вимірі  : наук.-метод. вид. / [В. Литовченко, Г. Бондаренко, 

Д. Шевченко ; голов. ред. Н. Прибєга] ; Вишгород. історико-

культур. заповідник. - Вишгород ; Київ : Мистецтво, 2020. - 

77, [3] с. : мал. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 

52-61                                             Коротка довідка про 

бортництво, опис перебігу проекту    та деякі    рекомендації 

щодо використання бортництв як потужного історико-

культурного та науково-практичного ресурсу України. 

 

 

 

   

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=624%28477%29


 

 

 

 

 

 

 

 

УДК631.3+62-822                                                         

ББК40.72                                                                                

Д53                                                                                  

Дмитрів, Василь Тарасович.                                            

Об'ємні гідроприводи. Будова й особливості 

функціонування : навч. посіб. / В. Т. Дмитрів, З. З. Вантух, 

І. В. Дмитрів ; М-во соц. політики України, Держ. служба 

зайнятості, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Київ : Кондор, 

2020. - 181, [3] с. : рис., табл., фот. - Літ.: с. 138. - Дод.: с. 

139-181 Навчальний посібник містить основні відомості про 

елементи об’ємного гідроприводу та особливості 

конструкцій й функціонування, функціональні особливості 

систем об’ємного гідроприводу тракторів і спеціалізованої 

техніки, діагностики й налагоджування вузлів і елементів 

систем об’ємного гідроприводу. 

                                                               

УДК639.3:001.891](075.8)                                                                                                     

ББК47.2я7                                                                                  

Є27                                                                               

Євтушенко, Микола Юрійович.                          

Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. 

посіб. / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр 

учб. літ., 2020. - 295, [1] с. : рис. - Термінолог. слов.: с. 274-

291. - Літ.: с. 292-295 

Основні пріоритетні напрями наукових досліджень у 

рибництві, їх форми та види, процеси планування, 

організації та особливості проведення наукових 

експериментальних, науково-господарчих та виробничих 

наукових досліджень у рибництві. 

                                                            

УДК636.2"464"                                                                 

ББК46.0-44                                                                                 

К72                                                                                                                                             

Костенко, Василь Іванович.                                                                                                                    

Інтенсивні методи вирощування ремонтного 

молодняку великої рогатої худоби : підруч. / В. І. 

Костенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. - Київ : Ліра-К, 2020. - 186, [2] с. : табл., рис. - 

Бібліогр.: с. 175-177  

Розглядаються сучасні методичні підходи до вирощування 

молодняку великої рогатої худоби, особливості росту й 

розвитку тканин і органів тварин у ембріональний        і 

постембріональний періоди онтогенезу з метою 

забезпечення високої продуктивності і здоров’я. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=639.3:001.891%5D%28075.8%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=636.2%22464%22
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 
 
 
УДК637.146.23'61                                                        
ББК36.95                                                                              
П12                                                                                     
Пабат, Віктор Олексійович.                                         
Технологія виробництва та переробки молока кобил 
: практ. посіб. / В. О. Пабат, І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-
К, 2020. - 187, [1] с. : табл., рис. - Літ.: с. 179-187                                                                    
 Технологія виробництва та переробки молока кобил, яка 

полягає у відборі коней для кумисних ферм, шляхів 

підвищення молочної продуктивності, вирощуванні 

високоякісного молодняку дійних кобил, механізації 

доїння, а також технології переробки кобилячого молока 

в кумис.    

 

                                                                   

 УДК636.7.09:616.98*М                                                  

ББК48.733.53                                                                               

Л63                                                                                      

Лісова, В. В.                                                                

Парвовірози в собак : монографія / В. В. Лісова, М. Л. 

Радзиховський, О. В. Дишкант ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Житомир : ПП Євро-

Волинь, 2022. - 206, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 189-206 

[Узагальнено дані щодо парвовірозів в собак, а також інших 

представників м'ясоїдних тварин, наведено результати 

досліджень з деяких аспектів парвовірусної інфекції в 

собак.] 

 
 

 
УДК 636.3.09:[616.36+616.61]*М  
ББК48.713  
Ш25                                                                   
Шарандак, П. В.                                                         
Функціональний стан печінки й нирок у 
вівцематок  : монографія / П. В. Шарандак ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України  . - 
Житомир : ПП Євро-Волинь, 2022. - 169, [1] с. : рис., 
табл. - Літ.: с. 154-169  

Результати експериментальних досліджень з 
вивчення функціонального стану печінки та нирок 
вівцематок Луганської області. Наведено результати 
досліджень автора, а також дані інших дослідників 
щодо впливу важких металів на функціональний стан 
печінки та нирок овець. У монографії наведені 
останні досягнення світової ветеринарної науки в 
даній галузі. 

 
 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=637.146.23%2761
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=636.7.09:616.98%2A%D0%9C
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=636.3.09:%5B616.36%2B616.61%5D%2A%D0%9C
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9F.%20%D0%92.


Економічні науки 

 

УДК63(477)(091)Лису  
ББК65.32  
Г60   
Голиш, Григорій Михайлович.                                                    
Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів : [документ. 
повість, спогади] / Г. М. Голиш ; [авт.-упоряд. Г. М. Голиш ; 
перед. слово В. А. Ющенко]. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 
269, [1] с. : фот. кольор. - Бібліогр.: с. 171-174. - Ім. покажч.: 
с. 258-261. - Геогр. указ.: с. 262-263. - Скор.: с. 264-265 
 На підставі архівних документів та спогадів подано 

життєпис відомого аграрія й  громадсько-політичного  діяча, 

заслуженого працівника сільського господарства України 

Дмитра Олександровича Лисуна. 

 
 
 
 
УДК657:631.115.11](075.8)                              
ББК65.052я73   
П44                                                                                                                        
Подолянчук, О. А.                                                                  
Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О.  А . 
Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; М-во освіти і науки 
України, Вінниц. нац . аграр. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2020. 
- 373, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 246-259. - Глосарій: с. 260-268. 
- Дод.: с. 269-373 
 
Викладено особливості обліку та оподаткування діяльності 
фермерських господарств, розкрито методику формування 
фінансової та податкової звітності.     
 
 
 
 
 

УДК334:316.334.55-055.2](477)(076)                                                                    
ББК65.29                                                                                    
Р64 
Розвиток сільського жіночого підприємництва: 
практичний посібник / [Т. О. Зінчук та ін.] ; за ред. Н. М. 
Куцмус ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Гром. орг . "Наукові 
горизонти". - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 158 с. : іл., рис., 
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в 
підрядковій прим.  
Актуальні питання бізнес-планування та розвитку 

підприємницької діяльності, застосування маркетингових та 

інформаційно-комунікативних технологій у бізнесі з 

урахуванням особливостей інституційно-правового 

середовища. 

 

 

                                                  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=657:631.115.11%5D%28075.8%29


 

 
 
УДК332.2:631.1.016022.32(477) 
ББК65.9(4УКР)32    
С76  
Сталий розвиток сільських територій = Sustainable 
development of rural areas : монографія / Житомир. нац. 
агроеколог. ун-т, Клайпед. ун-т (Литва), Ун-т В. Магнуса 
сільськогоспод. акад. (Литва), Гром. орг. "Наук. горизонти" ; 
за ред.: Т. Зінчук (Україна), Ю. Раманаускаса (Литва). - Київ 
: Центр учб. літ ; Клайпеда : Вид-во Клайпедського ун-ту, 
2019 ; Житомир : [Б. в.]. - 421, [2] с. - Текст: укр., англ. - 
Бібліогр. в підрядковій прим. 
Монографія присвячена проблемам реалізації політики 

сталого розвитку на сільських територіях; розглянуто і 

досліджено окремі аспекти формування виробничого, 

природного, людського, фінансового, інвестиційного 

капіталу в умовах глобалізацій них викликів 

 

 

 

УДК330.33(477)  
ББК65.011.3(4УКР)  
С88  
"Студент- Дослідник - Фахівець", науково-практична 
конференція (25 ; 2021 ; Київ).  
    Матеріали 25 міжнародної науково-практичної 
конференції "Студент - Дослідник - Фахівець" Київського 
інституту бізнесу та технологій, 20 травня 2021 року  / 
Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол.: Яковлева О. В. 
та ін. ; відп. за вип. Язиніна Р. О.]. - Київ : КІБіТ, 2021. - 
373, [1] с. : рис., табл. - Текст: англ., укр. - Бібліогр. в кінці 
розд.  
 
[Індустрія 4.0 - коли інформаційні технології, кіберфізичні 

системи та інші інновації стануть частиною повсякденності 

кожного - вони утворять основу функціонування 

суспільства майбутнього.] 
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