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Економічна теорія  : навч. посіб. для студ., які здобув. ступінь 

вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 "Право" / Л. М. 

Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко [та ін.]. - Київ : Центр 

учбової літератури, 2021. - 222, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214-

217 та до кожного підрозділу. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Соскін, О. І.  Народний капіталізм: економічна модель для 

України  = National capitalism the economic model for Ukraine : 

монографія / Олег Соскін. – Київ : ІСТ, 2014. – 395, [1] с. : табл., 

рис. – Бібліогр.: в тексті. 

Дичковський, С. І. Глобальні трансформації туристичних 

практик і технологій в контексті становлення цифрового 

суспільства. (Digital society) : монографія / С. І. Дичковський ; 

М-во культури та інформаційної політики, Нац. академія 

керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 

383, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 322–383. 

Чумаченко, О. М.  Еколого-економічні проблеми деградації 

сільськогосподарських земель в Україні  : монографія / О. М. 

Чумаченко, А. Г. Мартин ; Нац. ун-т біоресурс. і природокорист. 

України. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 282, [1] с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 268-282. 

 



Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : 

підруч. для студ. спец. "Харчові технології" спеціалізації 

"Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" / О. В. 

Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурс. і 

природокорист. України. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. 

- 581, [1] с. : іл., фото, табл., схеми. - Бібліогр.: с. 431. - Предм. 

покажч.: с. 432-433.  

 

Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. 

Мальська, О. Ю. Бордун ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. 

І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 127, [1] с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 124-127.  

 

Мартин, А. Г. Історичні аспекти формування земельних відносин 

і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка 

; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид. 

- Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 193, [1] с. : рис., карти. - 

Бібліогр.: с. 187-191.  

 

 

Іртищева, І. О. Стратегічні перспективи 

конкурентоспроможності харчової промисловості в умовах 

глобалізації : [монографія] / Інна Іртищева, Олена Гросицька ; 

МОН України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова. - Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. - 174, [1] с. : 

рис., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 162-174.  
 



 

Завідувач  відділу комплектування та  

наукової обробки документів  

Устименко В. І. 

Резнік, Н. П. Організаційно-економічний механізм інвестування 

АПК : монографія / Резнік Н. П. ; М-во аграрної політики та 

продовольства України, Уманський НУ садівництва. - Умань : 

Сочінський М. М., 2011. - 300, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 

274-286.  

 

Тртищева, І. О. Державне регулювання інституціональних 

змін в агропродовольчій сфері України : монографія / Iнна 

Іртищева, Альона Обозна. - Миколаїв : НУК ім. адмірала 

Макарова, 2014. - 163, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 153-163. 


