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І. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад 

Сумський національний аграрний університет (СНАУ) створено у 1977 

році як філію Харківського сільськогосподарського інституту імені 

В.В.Докучаєва. У 1990 році на базі філії створено Сумський 

сільськогосподарський інститут, який у 1997 році отримав статус університету. 

Указом Президента України від 07 серпня 2001 року  №591 університету надано 

статус національного. В структурі університету діють 8 факультетів, які 

здійснюють підготовку фахівців за 25 спеціальностями. Університет входить в 

трійку вищих навчальних закладів аграрного профілю за рейтингами Scopus, 

Webometrix та Консолідованим рейтингом ВНЗ України. Освітні програми 

підготовки фахівців в СНАУ акредитовані Європейською агенцією ACQUIN та 

Чеською агенцією забезпечення якості вищої освіти. 

 

б) науково-педагогічні кадри: 

Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  2015 2016 2017 2018 2019 

Чисельність науково-педагогічних працівників у ВНЗ/НУ, усього 511 512 486 474 437 

Чисельність штатних працівників, усього 432 451 454 431 397 

 з них: – доктори наук 36 43 49 52 59 

  – кандидати наук 237 257 256 260 252 

Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім 

сумісництвом, усього 

79 61 32 43 34 

 з них: – доктори наук 7 8 5 7 6 

  – кандидати наук 30 26 17 27 20 
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в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 

чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:  

Категорії робіт 

2015 2016 2017 2018 2019 

к-сть 

од. 
тис. грн. 

к-сть 

од. 
тис. грн. к-сть од. тис. грн. 

к-сть 

од. 
тис. грн. 

к-сть 

од. 
тис. грн. 

Фундаментальні  0 0 0 0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Прикладні  0 0 1 200,8 6 777,5 6 2309,6 8 3054,4 

Всього по 

загальному фонду 
  1 200,8 7 977,5 7 2509,6  3254,4 

За госпдоговорами  23 666,2 26 473,1 42 938,5 39 2541,6  1364,3 

За проектами 

міжнародного 

співробітництва 

1 882,6 1 288,3 3 1232,9 4 3699,7 2 2643,2 

За державним 

замовленням 
1 41,5 2 195,4 0 0 0 0 1 603,5 

Надходження від 

надання платних 

послуг 

- - Х 532 х 660,5 х 200,5 х 213,4 

Всього по 

спеціальному 

фонду 

25 1590,3 29 1488,8 45 2831,9 43 6441,9  4824,4 
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по 

захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених 

дисертацій; 

У Сумському національному аграрному університеті у 2019 році діяли три 

спеціалізовані ради:  

1) Спеціалізована вчена рада Д 55.859.01 на здобуття наукового ступеня 

.Проведено захист 2 дисертацій; 

2) Спеціалізована вчена рада К 55.859.03 на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 – селекція і 

насінництво та 06.01.09 – рослинництво. Проведено захист 6 дисертацій;  

3) спеціалізована вчена рада Д.55.859.02 на здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.03 

«Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія», 

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринари санітарія» і 16.00.09 «Ветеринарно-

санітарна експертиза». Проведено захист 4 дисертацій 
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ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗА НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році дослідженнями і 

розробками 

1. Назва НДР: Обґрунтування методології удосконалення і збереження 

популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України 

(0117U004253). 

Керівник роботи: Ладика Володимир Іванович, проф., д-р с.-г. наук, 

академік НААН 

Строки виконання: 2017 – 2019 роки 

Обсяг фінансування весь період  600 тис. грн. 2019 р. 200 тис. грн. 

Обсяг коштів, виділених в 2018 р.: 200 тис. грн. 

Науковий результат: Розроблена і науково обґрунтована методологія 

удосконалення та збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного 

регіону України.  Вона включає в себе комплекс заходів передбачених Програмою 

збереження та селекції української бурої молочної породи, зокрема передбачає 

селекційну роботу з породою методом відкритої популяції із залученням бугаїв-

лідерів світового генофонду. 

Розроблена. науково обґрунтована та впроваджена у виробництво методика 

селекційної роботи з генофондним стадом методом популяції реципрокного 

відтворення, що передбачає використання у селекційному процесі плідників 

оригінальних німецьких порід задля запобігання інбридингу. 

У ході проведення досліджень продуктивних ознак поголів’я встановлені 

нові цінні якості бурої худоби. зокрема наявність значного числа генотипів А2А2 

за В-казеїном, іціей факт став підґрунтям розробки нової наукової тематики щодо 

необхідності створення мікропопуляцій бурої худоби з унікальними 

продуктивними властивостями. 

За результатами генетико-селекційних досліджень за використання 

молекулярно-генетичних маркерів проведено аналіз генетичної структури 

лебединської породи за 10 мікросателітними локусами, виявлено сумарну 
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кількість алелей та рівень поліморфізмув аспекті мінливостівідповідних локусів, 

розраховані частоти генотипів і алелів, фактичну (Ho) й очікувану (He) 

гетерозиготність, ефективну кількість алелів (ne), індекс фіксації Райта (Fis), 

встановлено, за винятком локусів ETH3 та ВМ1818, що дослідна група тварин 

перебуває у стані генетичної рівноваги,середня величина показника індексу 

фіксації Райта свідчить про тенденцію до збільшення кількості гомозиготних 

особин (інбридинг). 

Доведено, що збереження бурої худоби в оригінальному типі повинно 

контролюватись через систему лінійної класифікації, довівши існування зв'язку 

статей екстер’єру з прямою чи опосередкованою економічною цінністю, що 

дозволить визначити пріоритетність окремих описових ознак в системі лінійної 

класифікації. 

Вперше, задля мінімізації суб’єктивного впливу на оцінку лінійних ознак, в 

Україні розроблено цільові стандарти промірів статей екстер’єру, виражених в 

конкретних промірах абсолютних величин у межах мінливості дев’ятибальної 

оціночної шкали та захищених деклараційним патентом. Подібні дослідження з 

розробки та впровадження цільових параметрів промірів лінійних ознак 

проведенні при вивченні проблемних питань екстер’єру корів-первісток 

української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної та 

симентальської порід. У межах методики лінійної класифікації бурої худоби 

визначено рівень середніх та оптимальних показників оцінюваних статей, їхні 

біологічно граничні відхилення у межах промірів, мінливість під впливом 

генотипових і паратипових факторів, ступінь та спрямованість кореляцій між 

ознаками екстер’єру і продуктивністю, визначені параметри бажаного розвитку 

лінійних ознак для тварин української бурої молочної породи. 

 

2. Назва НДР: Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських 

територій в умовах адміністративно-територіальної реформи (0117U004254) 

Керівник НДР: Михайлова Любов Іванівна, д.е.н., професор 

Терміни виконання: 01.2017 -12.2019 рр. 
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Обсяг фінансування НДР: 600 тис. грн.  

Обсяг коштів, виділених в 2019 р.: 200 тис. грн. 

Науковий результат: 1. Розроблено Концептуальні підходи до управління 

сталим розвитком сільських територій, що базуються на використанні всіх його 

складових активів: сільськогосподарському виробництві, що створює 

найнеобхідніші матеріальні цінності – продукцію для життєзабезпечення; 

нематеріальних цінностях: продукуванні екологічних та рекреаційних послуг із 

збереженими самобутніми ландшафтами та культурною спадщиною, що є 

передумовою для багатофункціональності сільського розвитку; реалізації 

екологічних ініціатив населення, спрямованих на охорону природного 

середовища для майбутніх поколінь; формуванні, збереженні та розвитку 

людського капіталу як чинника економічного зростання регіонів чи країни. 

2. Розроблено методичні засади формування системи управління освітою 

об’єднаних територіальних громад, що є нагальними в умовах адміністративно-

територіальної реформи.  

3. Узагальнено основні проблеми розвитку підприємництва та малих форм 

господарювання на селі; визначено індикатори та основні показники розвитку 

підприємництва на сільських територіях; опрацьовано методику розробки плану 

інтегрованого сталого сільського розвитку для визначеного регіону. 

4. Розроблено наукове підґрунтя визначення оперативних та стратегічних 

інструментів управління сталим розвитком сільських територій через екологічний 

канал, що реалізовано шляхом виявлення коротко- та довгострокових 

взаємозв’язків між релевантними екологічними детермінантами та цільовими 

індикаторами сталого розвитку визначених територій. 

5. Формування організаційно-економічного механізму стимулювання 

інноваційного розвитку інфраструктури сільських територій, що відрізняються від 

наявних виділенням трьох рівнів механізму (макро-, мезо-, мікро-), локалізацією 

загроз, можливостей, позитивних і негативних чинників впливу на 

функціонування цього механізму на кожному з виділених його рівнів. 
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Удосконалено методичний інструментарій стратегічного планування, з 

обов’язковим визначенням перспективних напрямів розвитку та обґрунтуванням 

проектів в рамках кожного з них, враховуючи програмну та проектну 

орієнтованість бюджетів громад та стратегій розвитку сільських територій, 

запровадження інструментарію проектного підходу забезпечить зростання 

ефективності їх реалізації шляхом визначення кількісних та якісних показників 

реалізації проектів та обґрунтування їх сталості. 

Набули подальшого розвитку теоретичні питання використання різних 

фінансових інструментів в аграрній економіці країни в умовах глобалізаційних 

викликів. За результатами оцінювання тенденцій їх використання, здійснено 

систематизацію та розподіл інноваційних фінансових інструментів в розрізі 

напрямів фінансування. 

Розроблено методологію визначення стратегії сталого розвитку аграрного 

сектору економіки на регіональному рівні на основі побудови тривимірної 

матриці з координатами, що відповідають рівням екологічного, економічного та 

соціального потенціалів адміністративно-територіальної одиниці. Це дозволило 

обґрунтувати інструменти реалізації регіональної стратегії сталого розвитку 

аграрного сектору економіки, залежно від рівня соціо-еколого-економічного 

потенціалу. 

Обґрунтовано концептуальні засади стратегічного управління розвитком 

людського капіталу агроформувань на основі інтегрування моделі управління 

людським розвитком в загальну модель економічного зростання з огляду на 

специфіку реалізації програм розвитку сільських територій, які передбачають 

зрушення в структурі сільської економіки та зміні ринкової позиції підприємств 

на визначених територіях. 

Доведено доцільність впровадження інституційних змін у системі 

управління інноваційним розвитком сільських територій шляхом формування 

державного інституту у сфері сталого розвитку, до функціональної системи якого 

належатиме вдосконалення інформаційно-консультаційної підтримки 

інноваційної діяльності сільських територій. 
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В Мінагрополітики України впроваджено: пропозиції щодо визначення 

найбільш релевантних соціальних, економічних та екологічних факторів 

забезпечення сталого розвитку сільських територій (№ 37-18-11/536 від 

14.01.2019 р.); методика ранжування сільських територій країн світу та України 

(№ 37-18-15/9300 від 08.04.2019 р.). В Департамент АПР Сумської 

облдержадміністрації: систему інформаційно-консультаційної підтримки 

розвитку інноваційної діяльності в сільській місцевості (№ 01-17/969 від 

29.05.2019 р.); методику розробки плану інтегрованого сільського розвитку (№ 01-

18/2165 від 28.12.2019р.). Рекомендації: «Створення системи управління освітою 

об’єднаних територіальних громад» - Сумським центром освіти Державної 

служби зайнятості; «Організація природо-охоронних заходів» - в Хоминській 

сільраді (№ 218 від 12.12.2019 р.).  

 

3. Назва НДР: Розроблення проектів створення територій та обєктів 

природно-заповідного фонду та організація їх територій місцевого значення 

Керівник роботи: Скляр Вікторія Григорівна, д.б.н., професор 

Терміни виконання: 16.05.2019 р. – 31.12.2019 р. 

Обсяг фінансування: 195 тис. грн.  

Науковий результат: Розроблено проекти створення 15 нових територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення у Сумській області. Для 

цих територій, перспективних для надання природоохоронного статусу, вперше 

проведено комплексне вивчення стану рослинного і тваринного  світу, виявлення 

раритетної складової біорізноманіття, підготовлені наукові обґрунтування, 

картографічний матеріал, проекти погоджень та сформовані пропозиції щодо 

режиму охорони. Ці матеріли є основою для оголошення в Сумській області 

нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження біо- та 

ландшафтного різноманіття, розбудови екомережі.  
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б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт  

4. Назва НДР: Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва 

на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних 

захворювань тварин (0118U004465) 

Керівник НДР: Фотіна Тетяна Іванівна, д.вет.н., професор 

Терміни виконання: 01.2018 -12.2020 рр. 

Обсяг фінансування НДР : 600 тис. грн.  

Обсяг коштів, виділених в 2019 р.: 200 тис. грн. 

Науковий результат: Була розроблена система моніторингу, 

прогнозування та контролю заразних хвороб. Розроблено та впроваджено біоцид 

«ДезСан» та кормова добавка «Карсилін» з гепатопротекторною, 

детоксикаційною, нормалізуючою обмін речовин дією. 

Опубліковано в Scopus – 3, в фахових виданнях – 10.  

Ефективність ведення будь-якої галузі тваринництва, особливо на 

промисловій основі, передбачає систематичне проведення комплексу 

ветеринарно-санітарних заходів. Профілактика поширення збудників інфекційних 

захворювань є обов’язковою умовою при отриманні якісної сільськогосподарської 

продукції. За інтенсивних систем ведення тваринництва, збудники інфекційних 

захворювань мають тенденцію до швидкого поширення серед сприйнятливого 

поголів’я. В зв’язку з цим ефективним є розрив епізоотологічного ланцюга за 

допомогою дезінфекційних засобів. Розроблений біоцид «ДезСан» включає 

глютаровий альдегід та синергічну суміш з чотирьох четвертинних амонійних 

сполук і допоміжних речовин. Аналогічних засобів в Україні не зареєстровано. 

Якщо порівняти з дезінфекційним засобом ТН4+ треба відмітити що 

запропонований біоцид «ДезСан» в чотири рази дешевше та до нього чутливі 

польові та депоновані штами мікрорганизмів. Уперше розроблено кормову 

добавку «Карсилін» та експериментально встановлено її більш виражену 

гепатопротекторну дію порівняно з тіотріазоліном. За медикаментозного 

(тетрациклінового) гепатиту встановлено аналогічно виражену гепатопротекторну 
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дію кормової добавки «Карсилін», яка є вірогідно вищою за антинекротичними та 

протизапальними властивостями за препарат порівняння (тіотріазолін). 

Результати проведених досліджень включено до настанови щодо використання та 

іншу нормативно-технічну документацію, на основі яких проведено офіційну 

реєстрацію та впроваджено до серійного виробництва в НФВ «Бровафарма» 

засобів «Карсилін» (РП № АВ-07110-04-17) та «ДезСан» (РП № АВ-07640-03-18). 

 

5. Назва НДР: Впровадження нанокомпозитних матеріалів у інноваційні 

технології інкубаціїяєць сільськогосподарської птиці; прикладне дослідження 

(0119U100551) 

Керівник НДР: Бордунова Ольга Георгіївна 

Терміни виконання етапу: 01.01.2019 по 31.12.2021 

Обсяг фінансування НДР : 600 тис. грн.  

Обсяг коштів, виділених в 2019 р.: 200 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Проведено аналіз існуючих технологій 

інкубації яєць сільськогосподарської птиці різних видів на основі оцінки впливу 

станубіокерамічного захисного шару яєць напараметри ембріогенезу і 

якісніпоказники молодняку птиці. Проведено аналіз впливу дезінфікуючих 

препаратів, що відносяться до різних хімічних груп на виводимість та 

збереженість молодняку сільськогосподарської птиці. 

Для обробки передінкубаційних яєць пропонується використання пари 

формальдегіду (Дезинфекцияинкубационныхяиц при промышленнойинкубации. 

Методическиерекомендации. - М.: Московскаяветеринарнаяакадемия, 1983. - 34 

с.), речовин з класу сполук четвертинного амонію триметилоктадецил амоній 

бромід у суміші з пергідритом (препарат Пербаксан ) (RU2392005 МПК A61L2/18. 

2006), композиції на основі перекису водню (H2O2) та надоцтової кислоти (Alasri 

A., Valderde M., Roques C., Michel G. Bactericida lproperties of peraceticacidand 

hydrogenperoxide, aloneandin combination, in comparison with chlorine and 

formaldehyde against bacterial waterstrains. // Canadian Journal of Microbiology. – 

1992.- V. 38, №7.- Р. 635-642) тощо. Зазначеним речовинам та композиціям 
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притаманні певні недоліки: а) пара формальдегіду є потенційним канцерогеном та 

подразнювачем дихальних шляхів обслуговуючого персоналу пташників; 

тривалість біоцидної дії формальдегіду обмежена; б) препарати для захисту 

інкубаційних яєць, до складу яких входять сполуки четвертинного амонію не є 

екологічно безпечними внаслідок великої стійкості щодо деструктивної дії 

корисної мікрофлори довкілля; д) надоцтова кислота досить летюча і швидко 

піддається деструкції, що не виключає вторинної контамінації оброблених 

поверхонь. Нами розроблена композиція на основі екологічно чистої природної 

речовини хітозану з додаванням оксидів металів, піддана попередній 

електролітичній обробці, і яка утворює на інкубаційних яйцях захисного щодо 

негативних чинників довкілля та патогенноїмікрофлори покриття, що сприяє 

підвищенню показнику виводимості яєць на 25,8-21,5%з одночасним зниженням 

кількості патогенної мікрофлори на поверхні яєць на 97,7-99,01% від вихідної 

кількості бактеріальних колоній у контролі. 

6. Назва НДР: Формування механізму реалізації інтегрованого 

територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку 

(0117U006534) 

Керівник роботи: Медвідь Вікторія Юріївна, д.е.н., доцент 

Терміни виконання: 01.10.2017 р. - 30.09.2020 р. 

Обсяг фінансування: 1200, тис. грн. 

Обсяг коштів, виділених на виконання етапу 2019 р: 400 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Досліджено сутнісно-змістовні риси 

міжрегіональної економічної взаємодії; визначено концептуальні засади 

формування міжрегіональної мережевої інфраструктури на логістичних засадах; 

визначено принципи та методичні основи формування механізму міжгалузевої та 

міжрегіональної кооперації виробничих секторів; розроблено «Пропозиції щодо 

удосконалення інституційного та нормативно-правового середовища для розвитку 

підприємницької діяльності шляхом комерціалізації діяльності господарств 
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населення в сільській місцевості». Пропозиції передані до розгляду Комітету ВР з 

питань аграрної та земельної політики (лист № 362/53 від 27.12.2019 р.).  

Основними науковими результатами проведеного дослідження є, зокрема, 

такі: виявлено змістовні риси міжрегіональної економічної взаємодії як явища та 

процесу, що забезпечує вирівнювання процесів регіонального розвитку та 

виступає складовою інтегрованого територіального управління в умовах переходу 

до сталого розвитку; обґрунтовано структурно-функціональну будову, 

систематизовано цільові орієнтири розвитку регіональної логістичної системи, що 

розглядається як об'єкт реалізації управлінських впливів владних структур, 

націлених на досягнення цілей сталого розвитку регіону; удосконалено 

методологічний підхід до створення моделей міжгалузевого балансу при 

виробництві м’ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах з 

урахуванням наявних ресурсів при формуванні механізму міжгалузевої та 

міжрегіональної кооперації виробничих секторів економіки в умовах переходу до 

сталого розвитку; обґрунтовано доцільність використання принципу 

комплексності показників економічної ефективності при створенні інтегрального 

показника формування механізму міжгалузевої та міжрегіональної кооперації 

виробничих секторів економіки в умовах переходу до сталого розвитку, який в 

даному випадку повинен бути розрахований на основі двох груп параметрів: 

результативності і оптимальності; удосконалено методологічний підхід до 

вимірювання прогресу у напрямку наближення до моделі економіки замкненого 

циклу, який ґрунтується на оцінці індикаторів за окремими сегментами 

ресурсного циклу, ідентифіковано структурні зрушення (за 2008-2018 рр.) у 

приватному секторі з виробництва продовольства в Україні, а також визначено 

зв’язки між соціально-економічними параметрами розвитку регіонів, міської та 

сільської місцевостей та особливостями ведення підсобного господарювання, 

зокрема, тенденціями комерціалізації/натуралізації діяльності господарств 

населення. 

Використання методу міжгалузевого балансу дозволяє: вивчати 

взаємозалежність між різними галузями економіки, що виявляється у 
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взаємовпливі цін, обсягів виробництва, капіталовкладень і доходів, а також 

прогнозувати основні показники розвитку галузей економіки та ціни; оцінювати 

ефективність міжтериторіальних економічних зв’язків та забезпечувати 

стратегічне планування розвитку регіонів. Запропонований підхід щодо 

вимірювання прогресу у напрямку замкненої економіки є 4 підґрунтям для 

розробки стратегій для підприємств усіх секторів економіки щодо поводження із 

вторинними матеріалами. Розроблені пропозиції щодо розвитку підприємницької 

діяльності є основою для удосконалення політики сільського розвитку та 

сільського господарства. Результати наукового дослідження впроваджено в 

практику діяльності Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області (лист № 2023 від 26.12.2019 р.); Улянівської селищної ради 

Білопільського району Сумської області (лист № 914/1-02-25 від 03.12.2019 р.).  

7. Назва НДР: Удосконалення законодавства України щодо забезпечення 

безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-

правовий аспект (0117U006531) 

Керівник роботи: Клочко Альона Миколаївна, к.ю.н., доцент 

Терміни виконання: 01.10.2017 р. - 30.09.2020 р. 

Обсяг фінансування: 900 тис. грн. 

Обсяг коштів, виділених на виконання етапу 2019 р.: 300 тис. грн. 

Науковий результат: Визначення кола суб’єктів захисту сфери бд України; 

визначення банківських установ як особливих об’єктів кримінологічної безпеки та 

її складових; встановлення комплексу ефективних методів запобігання 

правопорушенням у сфері бд; доведення ефективності застосування кримінально-

правових засобів з метою убезпечення сфери бд України від протиправних 

посягань; впровадження позитивного досвіду країн ЄС для захисту банківської 

системи України. В Україні вже були спроби криміналізувати окремі діяння у 

сфері бд. У 2009 р. до розгляду ВР України був поданий проект Закону N 4334 

(н.д. Ю.В. Прокопчука), згідно з яким за невидачу депозиту за першою вимогою 

пропонувалося встановити кримінальну відповідальність. Останніми роками 
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криміналізовані та включені в структуру УК України суспільно небезпечні діяння: 

«Доведення банку до неплатоспроможності» (ст. 217-1 УК України) та 

«Порушення порядку ведення бази даних про вкладників чи формування 

звітності» (ст. 220-1 УК України). О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан звернули увагу на 

те, що присвоєння кримінально-правовій нормі номеру 218-1 суперечить 

загальним правилам розміщення нових статей у КК України. Вчені пропонували 7 

розмістити ці діяння безпосередньо в ч. 2 ст. 219 УК України, або за ст. 219 УК 

України із присвоєнням порядкового номера 219-1. Окремі склади злочинів у 

сфері бд були декриміналізовані у 2011р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11. 2011 р. № 4025-VI, 

серед яких і ст. 202 «Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та 

діяльністю з надання фінансових послуг». На думку Н. О. Гуторовоївиключення 

вказаних норм із КК України свідчить про їх неефективність та рідке 

застосування. Однак, О.О. Дудоров відзначив, що факт рідкого застосування 

кримінально-правової норми не може слугувати достатньою підставою для її 

декриміналізації [2]. Daniel Dodman акцентував на необхідності введення 

кримінальної відповідальності керівників банківських установ у Великій Британії 

та Південній Африці, проте в його дослідженнях не йшла мова про бездіяльність 

останніх. Katalin Ligeti проаналізувала стрімкий розвиток «економічної» 

злочинності, трансформації їх форм у Європі та США . Проте, пропозиції щодо 

формування інституту кримінально-правової охорони бд та його структури не 

надавалися ані на міжнародному рівні ані в Україні. В цьому й міститься 

фактична наукова новизна цієї роботи.  

8. Назва НДР: Управління конкурентоспроможністю підприємств на 

засадах (0119U100250) інноваційного маркетингу. . 

Керівник роботи: Данько Юрій Іванович, д.е.н., професор 

Терміни виконання : 01.01.2019 - 31.12.2022 

Обсяг фінансування: 2100,0 тис. грн. 

Обсяг фінансування етапу 2019 р.: 511,0 тис. грн 
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Науковий результат: Систематизовано проблеми і причини відставання 

вітчизняних підприємств в сучасних ринкових умовах. Визначено наслідки 

поглиблення тенденції відставання вітчизняних підприємств в сучасних ринкових 

умовах. Публікації статей: 2 - в Web of Science, Scopus та/або Index Copernicus, 4– 

у фахових та/або іноземних журналах. Публікації в 1 міжнародній монографії. 

виступи на 4 конференціях. наукова новизна полягає в удосконаленні 

методичного підходу до оцінки ефективності використання конкурентних переваг 

та визначення конкурентного статусу підприємств аграрного сектору економіки в 

регіональному розрізі, який здійснюється на основі використання загальних 

(випуск продукції сільського господарства, продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах, посівні площі сільськогосподарських 

культур, капітальні інвестиції в сільське господарство) та часткових (урожайність 

зернових і зернобобових культур, урожайність буряків, урожайність соняшнику, 

середньодобовий приріст ВРХ, середній удій молока від 1 корови) показників. На 

основі отриманих розрахунків сформовано матрицю лідерів та аутсайдерів 

аграрного сектору економіки регіонів України. На основі проведених досліджень 

здійснено спробу розробити механізм досягнення конкурентних переваг, який 

може вміщувати в себе окремі елементи організаційного, стимулюючого, 

підтримуючого та результуючого впливу, кожен з яких має свої методи 

досягнення. Дослідження дає можливість обирати і реалізовувати найбільш 

ефективні інструменти, методи та форми інноваційного маркетингу для 

управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, враховуючи їхній 

наявний потенціал та сучасні світові тенденції розвитку. Дозволяє вітчизняним 

підприємствам обґрунтовано управляти ринково-орієнтованою інноваційною 

виробничо-збутовою діяльністю, розробляти і реалізовувати ефективні стратегії 

їхнього випереджаючого інноваційного розвитку. Окремі розробки були 

використані Товариством з обмеженою відповідальністю "МОЛОКО ВІТЧИЗНИ" 

ДОГОВІР №1706/КМ19/3. Відповідальний виконавець проекту Блюмська-Данько 

К.В. предоставила комплекс послуг щодо навчання працівників підприємства. 

маркетинговим комунікаціям, дослідженням та стратегіям.  
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9. Назва НДР: Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba 

L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій 

в умовах Північно-східного Лісостепу України (0107U006533) 

Керівник розробки:, Коваленко Ігор Миколайович, д.б.н., доцент 

Терміни виконання: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р. 

Обсяг фінансування: 1223,489 тис. грн. 

Обсяг коштів, виділених на виконання етапу 2019 р.: 323,489 тис. грн. 

Науковий результат: Вперше виконані дослідження щодо визначення 

оптимальних параметрів екстракції фенольних сполук у листі Ginkgo biloba, 

зібраного у Сумській області, як в одному з потенційних регіонів для створення 

промислової бази даної рослини. Проведені комплексні дослідження насаджень 

G. biloba показали перспективність і доцільність вирощування G. biloba в умовах 

Північного Сходу України як лікарської сировини. Не дивлячись на стресові 

умови вирощування для G. biloba, даний вид відрізняється високою стійкістю і 

адаптивністю, що підтверджують проведені нами порівняльний морфометричний 

та віталітетний аналіз рослин. З огляду на те, що вік саджанців незначний, 

подальші дослідження по визначенню адаптивності рослин G. biloba до умов 

зростання не тільки бажані, але й необхідні. Встановлено, що оптимальним 

ступенем подрібнення сировини є 1 –0,5 мм, а також із незначним зменшенням 

вмісту фенольних сполук у екстрактах можна використовувати сиро- вину, 

подрібнену до 0,5 –0,25мм. Найкращими екстрагентами, при використанні яких 

досягається найбільший вихід досліджуваних діючих речовин із листя виявились 

вода очищена і 50% розчин етилового спирту. Найкращий вихід фено-льних 

сполук досягається протягом 30 хв при одноразовій екстракції. Оптимальне 

співвідношення між сировиною та екстрагентами для води очищеної становить 

1:30. Повнота виділення фенольних сполук досягається шляхом двократного 

екстрагування при використанні вказаних екстрагентів. Найкращим способом 

сушки можна вважати прородню сушку при температурі 30-40°С. Максимальний 

вміст фенольних сполук зафіксовано для листя, зібраного з дерев віком 10-15 

років (За головним корпусом) у вересні-жовтні. Ми вперше пропонуємо 
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застосовувати фітопрепарат гінкго білоба у ветеринарній медицині. Ми вивчили 

токсичну дію і антибактеріальний профіль етанольного екстракту Ginkgo biloba на 

штами мікроорганізмів in vitro. Експеримент виявив позитивний 

антибактеріальний ефект екстракту, отриманого з Ginkgo biloba на 12 штамах, 

зокрема мікроорганізмах Enterobacteriaceae (Enterococus faecalis, Proteus vulgaris, 

Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumonia), 

Pseudomonadaceae (Pseudomonas aeruginosa), Campylobacteriaceae (Campylobacter 

jejuni), Staphylococcaceae (Staphylococcus epidermidis, S. aureus), Bacillaceae 

(Bacillus subtilis), Listeriaceae (Listeria іnnocua, L. monocytogenes). Наше 

дослідження показало, що в багатьох випадках екстракт більш інтенсивно впливає 

на мультирезистентні штами мікроорганізмів, ніж тетрациклін - антибіотик з 

групи тетрациклінів, ціпрофлоксаціін - антибактеріальний препарат з групи 

фторхінолонів ІІ покоління, левоміцетин - антибактеріальний засіб широкого 

спектра дії або макролідних антибіотиків азитроміцин і, отже, які часто 

використовуються в гуманної і ветеріранрой медицині. Досліджені екстракти 

Ginkgo biloba можуть бути рекомендовані для подальших поглиблених 

досліджень проти полістійких штамів вищезазначених мікроорганізмів. Ефективні 

лікарські засоби відіграють провідну роль в забезпеченні стабільного 

ветеринарного благополуччя тварин та охорони здоров'я населення. Це 

дослідження показало, що досліджуваний вид рослини більш інтенсивно впливає 

на мультирезистентні штами мікроорганізмів, ніж антибіотики. Також було 

встановлено, що екстракти Ginkgo biloba мають імуностимулюючу дію. 

Порівняльний аналіз морфологічних особливостей саджанців гінкго 

дволопатевого показав, що рослини, які переносяться у відкритий грунт з теплиці 

у віці двох років мали більші річні приросту головного пагона, діаметра стебла і 

кількості листя. Життєвий стан таких саджанців більш високий і оцінюється 

індексом Q, що лежить в амплітуді від класу віталітету «b» до класу «аа». Це 

дозволяє рекомендувати для північного сходу України комбіновану двоетапну 

схему вирощування сіянців гінкго. Оптимальним терміном для пересадки сіянців 

у відкритий грунт визначений вік у два роки. Сумський національний аграрний 
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університет одержав офіційний статус органічного оператора перехідного періоду 

2 року (поле на якому створено плантацію Ginkgo biloba), про що засвідчує 

прийняте ТОВ «Органік стандарт» сертифікаційне рішення та виданий сертифікат 

за № 18-0889-01-01. По завершені плануємо отримати сертифікат на органічне 

поле де ми зможемо вирощувати органічну сировину досліджуваного виду. А це у 

рази підвищить цінність нашої продукції.    

10. Назва НДР: Розробка технології органічних сушених овочевих і 

плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням 

сонячних панелей (0117U006532) 

Керівник розробки: Сабадаш Сергій Михайлович, к.тех.н. 

Терміни виконання етапу: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р. 

Обсяг фінансування: 1275,201 тис. грн. 

Обсяг коштів, виділених на виконання 2 етапу (2018 р.): 409,6 тис. грн. 

Науковий результат: Наукова новизна етапу полягає в розробці способу 

сушіння у вібросушарці із інфрачервоним випромінюванням для сушіння овочевої 

та плодово-ягідної сировини та конструкцію промислової сушильної установки 

безперервної дії для його реалізації, на які готуються деклараційні патенти 

України. Запропонований спосіб має низку переваг над іншими способами 

сушіння, основними з яких є зниження енерговитрат і підвищення якості готової 

продукції. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження, які дозволили 

скласти методику розрахунку запропонованої промислової сушарки. Ця методика 

дозволяє розрахувати основні конструктивні параметри сушарки, її 

продуктивність, енерговитрати на нагрівання повітря, продуктивність 

вентиляторів тощо, залежно від режимних параметрів процесу сушіння у 

вібросушарці із інфрачервоним випромінюванням, до яких належать температура 

та швидкість повітря, форма та розміри частинок продукту, коефіцієнт заповнення 

сушильної камери, частота вібрацій. Таким чином, розроблена технологічна лінія 

сушіння овочевої та плодово-ягідної сировини, яка має певні переваги: – 

запропоновано оригінальний спосіб сушіння у вібросушарці із інфрачервоним 

випромінюванням, який базується на кінематичних закономірностях, 
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забезпечуючи стовідсоткове контактування теплоносія і висушеного продукту, що 

дозволяє інтенсифікувати процес, досягнути необхідної продуктивності та якості 

сушіння; – використання інфрачервоних панелей і вібрацій дозволить отримати 

необхідні температури, запобігаючи втрати корисних речовин. Зазначені вище 

переваги дозволяють зробити висновок про те, що на сьогодні ця технологія є 

найбільш перспективною, вона дозволяє отримати якісний продукт із низькими 

капітальними й експлуатаційними витратами. Визначено та створено в 

лабораторії конструкцію сушарки. Зроблено розрахунок та підбір сонячних 

панелей для реалізації процесу сушіння органічної овочевої та плодово-ягідної 

сировини. Підібрано сучасне технологічне обладнання для переробки продукції у 

сушений напівфабрикат, яке забезпечить мінімальну тривалість та енергоємність 

процесів підготовки сировини до сушіння, що призведе до максимально високих 

функціонально-технологічних властивостей готової продукції. Встановлено 

важливість допоміжного обладнання для включення в технологічний потік з 

виробництва органічних сушених овочевих та плодово- ягідних напівфабрикатів.  
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ІІІ. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2019 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) Д
ат

а 
ак

ту
 

в
п

р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 Практичні результати, які 

отримано закладом вищої 

освіти /науковою установою 

від впровадження 
(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

1 Розробка проектів 

територій та 

обєктів природно-

заповідного фонду 

місцевого 

значення 

Скляр В.Г.,  

Коваленко І.М., 

Скляр Ю.Л.,  

Жатова Г.О.,  

Кирильчук К.С.,  

Клименко Г.О.,  

Пеньковська Л.В.,  

Баштовий М.Г., 

Капінос Н.О., 

Шерстюк М.Ю., 

Зубцова І.В. 

Загальна площа 

новостворених та 

розширених 

об’єктів становить 

1555,1598 га. 

Під охорону взято 

низку созологічно 

цінних природних 

комплексів та 

об’єктів, 

забезпечено їхнє 

збереження як на 

сучасний час, так і 

для майбутніх 

поколінь. 

 

Сумська 

обласна рада, 

пл. 

Незалежності, 2 

м. Суми 

Рішення 

сесії 

Сумської 

обласної 

ради від 

22.02.2019 

«Про 

зміни в 

мережі 

територій 

та об’єктів 

природно-

заповідног

о фонду 

області». 

Рішення 

сесії 

Сумської 

обласної 

ради від 

17.05.2019 

«Про 

зміни в 

мережі 

територій 

та об’єктів 

природно-

заповідног

о фонду 

області» 

Рішення 

сесії 

Сумської 

обласної 

ради від 

25.10.2019 

«Про 

зміни в 

мережі 

територій 

Збільшена кількість 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду Сумської області, 

а також площа, яку вони 

займають. 

Створено: 

Ландшафтний заказник 

«Краснопільський» – 

42,0605 га. 

Гідрологічний заказник 

«Грузне» – 56,4758 га. 

Ландшафтний заказник 

«Довжик» – 85,0 га. 

Ландшафтний заказник 

«Перекопівський» – 

213,0 га. 

Гідрологічний заказник 

«Максимівський» – 26,6 

га. 

Ботанічна пам’ятка 

природи 

«Андріяшівський дуб» – 

0,01 га. 

Ландшафтний заказник 

«Межирицький» – 40,7 

га. 

Гідрологічний заказник  

«Смирновський» – 56,85 

га. 

Ландшафтний заказник 

«Княжицький» – 474,0 

га. 

Ландшафтний заказник 

«Микитівський» – 251,8 

га. 

Ботанічна пам’ятка 

природи «Садовий 

бульвар» – 1,97 га. 

Ботанічна пам’ятка 

природи «Дуб на вул. 

Сергія Табали» – 0,01 га 

Гідрологічний заказник 

«Панський став» – 4,1 

га.  

Ландшафтний заказник 

«Видівський» – 54,2905 
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результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) Д
ат

а 
ак

ту
 

в
п

р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 Практичні результати, які 

отримано закладом вищої 

освіти /науковою установою 

від впровадження 
(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

та об’єктів 

природно-

заповідног

о фонду 

області». 

га. 

Гідрологічний заказник 

«Кияницький» – 46,0 га. 

Гідрологічний заказник 

«Понурка» – 153,293 га. 

Розширення 

ландшафтного 

заказника «Образ» на 

49,0 га. 

195 тис. грн. 

2 Розроблення 

проекту 

утримання парку-

пам’ятки садово-

паркового 

мистецтва 

«Волокитинський» 

Скляр Ю.Л.,  

Капінос Н.О.,  

Канівець О.М,  

Гончаров В.В 

Проект утримання 

парку-пам’ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

«Волокитинський» 

С.Волокитине 

Путивльський 

р-н, Сумська 

область 

Договір 

№23 від 

23.08.2019 

Проект утримання 

парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва 

«Волокитинський» 

190 тис. грн. 

3 Технологія 

вирощування 

супроводження 

вирощування 

польових культур 

Оничко Т.О. 

Підвищення 

врожайності та 

стійкості до 

несприятливих 

факторів. 

ФГ 

"Свєтлов"Сумсь

кої області"  

Договір 

від 

01.04.2019 

20 тис. грн. 

4.  Біологізація 

вирощування 

однорічних трав, 

пшениці озимомої 

та кукурудзи 

Радченко М.В. 

Підвищення 

врожайності та 

стійкості до 

несприятливих 

факторів. 

ФГ "Зернова 

Долина" 

Договір 

№14 від 

01.03.18 р. 

319 тис. грн. 

5 Технологя 

виготовлення 

йогуртів із 

буряковими 

цукатами 

Самілик М.М. 

Йогурт із 

буряковими 

цукатами не 

містить 

консервантів, 

стабілізаторів, 

ароматизаторів та 

барвників. За 

терміном 

зберігання не 

поступається 

виробничим 

аналогам, 

відповідає 

вимогам ДСТУ 

4343:2004 Йогурт. 

Загальні технічні 

умови 

ФОП Опришко 

Д.В. (ТМ 

O’BEREG),  

м. Суми, пров. 

Генерала 

Грекова, 5а 

29.11.2019 

р. 

За результатами 

виробничих 

випробувань дана 

продукція відповідає 

вимогам ДСТУ 

4343:2004 Йогурт. 

Загальні технічні умови. 

Продукт поставлено у 

виробництво з 

10.12.2019 р. 
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соціальний ефект 

Місце впровадження 
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ат
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ту
 

в
п

р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 Практичні результати, які 

отримано закладом вищої 

освіти /науковою установою 

від впровадження 
(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

6 Доклінічні та 

клінічні 

дослідження 

екологічно 

безпечних 

препаратів для 

тваринництва  

Фотін А.І. 

Препарат 

комбінованої дії на 

організм птиці. 

шляхом активізації  

НУ НВФ 

"Бравофарма" 

м. Бровари 

Київська обл. 

Договір 

від 

01.10.2018 

р 

40 тис. грн. 

8 Клінічні 

дослідження 

препаратів 

Фотіна Т.І. 

Зниження 

імпортозалежності 

вітчизняних 

препаратів 

ПРАТ «ВНП 

«Укрзооветпро

мпостач» 

01.02.2019 30 тис. грн. 

9 Розробка 

технології 

формування 

прироблювальних 

покриттів 

бронзових 

підшипників 

ковзання 

Тарельник В.Б. 

Розроблені 

технологічні 

рекомендації по 

зміцненню деталей 

машин 

комбінованими 

методами  

ТОВ "Тріз 

ЛТД"  

м. Суми 

01.09.19 Технологія зміцнення 

поверхневих шарів 

деталей машин, більш 

економічними та 

екологічно чистими 

методами  

25,7 тис. грн. 

10 Пропозиції щодо 

визначення 

найбільш 

релевантних 

соціальних, 

економічних та 

екологічних 

факторів 

забезпечення СР 

АСЕ України. 

Стоянець Н.В. 

 

Визначення 

найбільш 

релевантних 

соціальних, 

економічних та 

екологічних 

факторів 

забезпечення СР 

АСЕ України 

Мінагрополітик

и України  

довідка № 

37-18-

11/536 від 

14.01.2019 

р. 

Пропозиції щодо 

визначення найбільш 

релевантних соціальних, 

економічних та 

екологічних факторів 

забезпечення СР АСЕ 

України впроваджені в 

діяльність 

Мінагрополітики 

України  
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IV. СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ 

РЕДАКЦІЄЮ ДО ДРУКУ У 2019 РОЦІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ 

МАЮТЬ ІМПАКТ-ФАКТОР, ЗА ФОРМОЮ  

 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Scopus 

1.  

Wang, L., Zhao, X., 

Xia, X., Zhu, C., 

Qin, W., Xu, Y., 

Hang, B., Sun, Y., 

Chen, S., Zhang, H., 

Jiang, J., Hu, J., 

Fotina, H., Zhang, 

G. 

Antimicrobial Peptide JH-3 

Effectively Kills 

Salmonella enterica Serovar 

Typhimurium Strain 

CVCC541 and Reduces Its 

Pathogenicity in Mice 

Probiotics and 

Antimicrobial Proteins 

11 (4), 

pp. 1379-1390 

2.  

Bondarenko, S., 

Laburtseva, O., 

Sadchenko, О., 

Lebedieva, V., 

Haidukova, O., 

Kharchenko, T. 

Modern lead generation in 

internet marketing for the 

development of enterprise 

potential (2019) 

International Journal of 

Innovative Technology 

and Exploring 

Engineering 

8 (12), 

pp. 3066-3071 

3.  

Malyarets, L.M., 

Babenko, V.O., 

Nazarenko, O.V., 

Ryzhikova, N.I. 

The modeling of multi-

criteria assessment activity 

in enterprise management 

International Journal of 

Supply Chain 

Management 

8 (4), 

pp. 997-1004 

4.  

Lavrov, E., 

Barchenok, N., 

Lavrova, O., Savina, 

N. 

 

Models of the dialogue 

'human-computer' for 

ergonomic support of e-

learning 

2019 3rd International 

Conference on 

Advanced Information 

and Communications 

Technologies, AICT 

2019 - Proceedings 

art. no. 8847763, 

pp. 187-190 

5.  

Lavrov, E., Pasko, 

N., Lavrova, O., 

Savina, N. 

 

Models for the Description 

of Man-Machine 

Interaction for the Tasks of 

Computer-Aided 

Assessment of the 

Reliability of Automated 

Systems 

 

2019 3rd International 

Conference on 

Advanced Information 

and Communications 

Technologies, AICT 

2019 - Proceedings 

art. no. 8847767, 

pp. 176-181 

6.  

Dovzhyk, M., 

Tatyanchenko, B., 

Solarov, A., 

Sirenko, J., Roubik, 

H. 

Determination of the 

Trajectory of Curvilinear 

Motion of Front Steering 

Wheels Driven Tractor 

Scientia Agriculturae 

Bohemica 

50 (2), 

pp. 127-134 

7.  
Gorovoi, S.A. 

 

Bench Testing of a Pump 

with a Self-Adjusting 

Impeller 

Chemical and 

Petroleum Engineering 

55 (1-2), 

pp. 149-157. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064690068&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064690068&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064690068&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071550033&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071550033&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071550033&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071550033&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073395623&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073395623&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073395623&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073395623&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073362355&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073362355&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073362355&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068054714&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068054714&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068054714&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068054714&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068054714&origin=resultslist
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опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

8.  

Yurchenko, A.O., 

Udovychenko, 

O.M., Rozumenko, 

A.M., Chkana, 

Ya.O., Ostroha, 

M.M. 

Regional computer graphics 

competition as a tool of 

influence on the profession 

choice: Experience of sumy 

region of Ukraine 

 

2019 42nd International 

Convention on 

Information and 

Communication 

Technology, 

Electronics and 

Microelectronics, 

MIPRO 2019 - 

Proceedings 

art. no. 8756786, 

pp. 789-794 

9.  

Shevchenko, T., 

Laitala, K., Danko, 

Y. 

 

Understanding consumer e-

waste recycling behavior: 

Introducing a new 

economic incentive to 

increase the collection rates 

Sustainability 

(Switzerland) 

11 (9), 

art. no. 2656 

10.  

Koblianska, I.,  

Kalachevska, L. 

 

Problems of the 

Institutional-Legal and 

Organizational Provision of 

Systemic Innovation 

Policy: The Case of 

Ukraine 

Comparative Economic 

Research 

22 (1), 

pp. 53-73 

11.  

Zapara, S.I., Fotina, 

H.A., Klochko, 

A.M., Fotina, T.I., 

Yatsenko, I.V. 

Revisiting legal 

understanding of wild life 

as a sustainable value. The 

case of Ukraine 

Journal of 

Environmental 

Management and 

Tourism 

10 (1), 

pp. 14-21 

12.  

Halkin, A., 

Bliumska-Danko, 

K., Smihunova, O., 

Dudnyk, E., 

Balandina, I. 

Investigation Influence of 

Store Type on Emotional 

State of Consumer in the 

Urban Purchase 

Foundations of 

Management 

11 (1), 

pp. 7-22 

13.  

Wang, L., Zhao, X., 

Xia, X., Zhu, C., 

Zhang, H., Qin, W., 

Xu, Y., Hang, B., 

Sun, Y., Chen, S., 

Jiang, J., Zhang, G., 

Hu, J. 

Inhibitory effects of 

antimicrobial peptide jh-3 

on salmonella enterica 

serovar typhimurium strain 

CVCC541 infection-

induced inflammatory 

cytokine release and 

apoptosis in RAW264.7 

Cells 

Molecules 
24 (3), 

art. no. 596 

14.  

Semenog, O., 

Yurchenko, A., 

Udovychenko, O., 

Kharchenko, I.,  

Kharchenko, S. 

Formation of future 

teachers' skills to create and 

use visual models of 

knowledge 

TEM Journal 
8 (1), 

pp. 275-283 

15.  

Lavrov, E., Pasko, 

N., Borovyk, V. 

 

Management for the 

Operators Activity in the 

Polyergatic System. 

Method of Functions 

Distribution on the Basis of 

International Scientific-

Practical Conference on 

Problems of 

Infocommunications 

Science and 

art. no. 8632102, 

pp. 423-428 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070288834&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067069621&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067069621&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067069621&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064348716&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064348716&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067933201&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067933201&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067933201&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067933201&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061292240&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061292240&origin=resultslist
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the Reliability Model of 

System States 

 

Technology, PIC S and 

T 2018 - Proceedings 

16.  

 Lavrov, E., 

Kozhevnykov, G., 

Pasko, N., Gonchar, 

V., Mukoseev, V. 

Improvement for 

Ergonomic Quality of Man-

Machine Interaction in 

Automated Systems based 

on the Optimization Model 

 

2018 International 

Scientific-Practical 

Conference on 

Problems of 

Infocommunications 

Science and 

Technology, PIC S and 

T 2018 - Proceedings 

art. no. 8632074, 

pp. 735-740 

17.  

 Ihor, K., Iurii, S., 

Hanna, K., Nataliia, 

K. 

Vitality structure of the 

populations of vegetative 

motile plants of forest 

ecosystems of the north-

east of Ukraine 

Open Agriculture 

Journal 

13 (1), 

pp. 125-132 

18.  

 Turchina, S.G., 

Dashutina, L.O., 

Nechyporenko, 

V.V. 

 

Development of foreign 

economic communities of 

Ukraine in the context of 

globalization and euro-

integration processes 

Espacios 40 (30), 14 p 

19.  

 Ilchenko, V., 

Trotsenko, V., 

Zhatova, H., 

Kovalenko, I. 

Pre-sowing bacterial 

treatment and chemical 

fertilizer application impact 

on yield capacity and grain 

quality of hulless (Avena 

nuda L.) and hulled oats 

(Avena sativa L.) 

Journal of Central 

European Agriculture 

20 (3), 

pp. 866-875 

20.  

Povod, M., 

Lozynska, I., 

Samokhina, E 

Biological and economic 

aspects of immunological 

castration in comparison 

with traditional (Surgical) 

method 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science 

25 (2), 

pp. 403-409 

21.  

Pavliuchenko, A.M., 

Shyiko, O.M., 

Klochkova, T.I. 

 

The wall temperature 

measurement and effects on 

the missile complex surface 

based on the semiconductor 

diode and electronic system 

Journal of Nano- and 

Electronic Physics 

11 (3), 

art. no. 03004 

22.  

Nazarenko, Y., 

Ladyka, V., Opara, 

V., Pavlenko, Y. 

 

Determining the influence 

of the composition of milk 

from cows of different 

breeds on quality indicators 

for the Dutch-type cheese 

 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

1 (11-97), 

pp. 23-33 

23.  

Klochko, A.M., 

Kurilo, N.P., 

Zapara, S.I. 

 

Criminal legal protection of 

banking in Ukraine and at 

the international level 

Journal of Engineering 

and Applied Sciences 

14 (1), 

pp. 29-35 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062847275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062847275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062847275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062847275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075144907&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075144907&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075144907&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074154336&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074154336&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074154336&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074154336&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073406275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073406275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073406275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073406275&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068337316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068337316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068337316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068261225&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068261225&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068261225&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060290226&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060290226&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060290226&origin=resultslist


28 
 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

24.  

Khomenko, O., 

Datsenko, B., 

Sribniak, N., 

Zaichuk, O., 

Nahornyi, M. 

 

Development of the 

technology for obtaining 

engobed construction 

articles with the "antiquity" 

effect (2019) 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

5 (6-101), 

pp. 6-13 

 

25.  

Li, Y.-P., 

Sukmanov, V., 

Kang, Z.-L., Ma, H. 

 

Effect of soy protein isolate 

on the techno-functional 

properties and protein 

conformation of low-

sodium pork meat batters 

treated by high pressure 

Journal of Food 

Process Engineering 
art. no. 13343 

26.  
Mo, H., Cui, Z., 

Dubova, H. 

Effects of sous vide 

cooking on 

physicochemical properties 

of squid 

Journal of Hygienic 

Engineering and 

Design 

29, 

pp. 35-40 

27.  

Loboda, V.B., Ren, 

J.Q., Dovzhyk, 

M.Y., Khursenko, 

S.M., Liang, M.C. 

 

High-vacuum pump of 

orbitron type: 

Electrophysical principles 

of work and design features 

Journal of Nano- and 

Electronic Physics 

11 (5), 

art. no. 05010 

28.  

Kryvoruchko, S.,           

Fomenko, T. 

 

The image of Laurence in 

the novel simone de 

beauvoir "magic pictures" 

Journal of Social 

Sciences Research 

5 (2), 

pp. 400-407 

29.  

Tarelnyk, V., 

Konoplianchenko, 

I., Tarelnyk, N.,      

Kozachenko, A. 

 

Modeling technological 

parameters for producing 

combined electrospark 

deposition coatings 

Materials Science 

Forum 

968 MSF, 

pp. 131-142 

30.  

Wei, L.-P., Li, Y.-

P., Wang, C.-Y., 

Kang, Z.-L.,            

Ma, H.-J. 

 

Thermal gel properties and 

protein conformation of 

pork batters as affected by 

high pressure and 

temperature 

International Journal of 

Food Properties 

22 (1), 

pp. 1492-1500 

31.  

Berhilevych, O., 

Kasianchuk, V., 

Chernetskyi, I., 

Konieva, A., 

Dimitrijevich, L., 

Marenkova, T. 

Construction of a method 

for predicting the number 

of enterobacteria in milk 

using artifical neural 

networks 

 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

2 (11-98), 

pp. 6-13. 

32.  

Shcherbyna, R.,          

Vashchyk, Y. 

 

The research of 1,2,4-

triazole derivatives 

hepatoprotective activity 

under tetracycline and 

infectious hepatitis 

Ankara Universitesi 

Eczacilik Fakultesi 

Dergisi 

43 (2), pp. 135-

146. 

33.  

Ladyka, V., 

Skliarenko, Y., 

Pavlenko, Y., 

Molecular-genetic analysis 

of cows genetic structure 

and determination of 

Advances in Animal 

and Veterinary 

Sciences 

7 (5), 

pp. 405-411. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077273538&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077273538&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077273538&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077273538&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077273538&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076370653&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076370653&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076370653&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075773712&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075773712&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075773712&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075773712&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075404660&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075404660&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072961246&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072961246&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072961246&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072961246&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069497326&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069497326&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068849531&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068849531&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068849531&origin=resultslist


29 
 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Metlytska, O., 

Ivankova, I. 

 

genealogical relatedness 

level of bulls of modern 

dairy breeds 

34.  

Tarelnyk, V.B., 

Gaponova, O.P., 

Konoplianchenko, 

Ye.V., 

Martsynkovskyy, 

V.S., Tarelnyk, 

N.V., Vasylenko, 

O.O. 

Metallic surfaces and films 
Metallofizika i 

Noveishie Tekhnologii 

41 (2), 

pp. 173-192. 

35.  

Tarelnyk, V.B., 

Gaponova, O.P., 

Konoplianchenko, 

Ye.V., 

Martsynkovskyy, 

V.S., Tarelnyk, 

N.V., Vasylenko, 

O.O. 

Повышение качества 

поверхностных 

электроэрозионно-

легированных слоёв 

комбинированными 

покрытиями и 

поверхностным 

пластическим 

деформированием. ІІІ. 

Влияние основных 

технологических 

параметров на 

микрогеометрию, 

структуру и свойства 

электроэрозионных 

покрытий 

Metallofizika i 

Noveishie Tekhnologii 

41 (3), 

pp. 313-335 

36.  

Tarelnyk, V.B., 

Gaponova, O.P., 

Konoplianchenko, 

Ye.V., 

Martsynkovskyy, 

V.S., Tarelnyk, 

N.V., Vasylenko, 

O.O. 

 

Improvement of quality of 

the surface electroerosive 

alloyed layers by the 

combined coatings and the 

surface plastic deformation. 

I. Features of formation of 

the combined electroerosive 

coatings on special steels 

and alloys 

Metallofizika i 

Noveishie Tekhnologii 

41 (1), 

pp. 47-69 

37.  

Zahorulko, A., 

Zagorulko, A., 

Yancheva, M., 

Serik, M., Sabadash, 

S., Savchenko-

Pererva, M. 

Development of the plant 

for low-temperature 

treatment of meat products 

using ir-radiation 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

1 (11-97), 

pp. 17-22 

38.  

 Loboda, V.B., 

Dovzhyk, M.Y., 

Kravchenko, V.O., 

Khursenko, S.M., 

Shkurdoda, Y.O. 

On the possibility of 

training demonstration of 

the giant magnetoresistance 

effect in higher school 

Lecture Notes in 

Mechanical 

Engineering 

pp. 81-88 

39.   Tarelnyk, V., Comparative tribological Lecture Notes in pp. 382-391 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068849531&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068849531&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068655283&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068655283&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067986578&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067986578&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062725384&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062453428&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062453428&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062453428&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062453428&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062453428&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049806582&origin=resultslist


30 
 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Konoplianchenko, 

I., Martsynkovskyy, 

V., Zhukov, A., 

Kurp, P. 

tests for face impulse seals 

sliding surfaces formed by 

various methods 

Mechanical 

Engineering 

40.  

 Pylypaka, S., 

Klendiy, M., 

Zaharova, T. 

Movement of the particle 

on the external surface of 

the cylinder, which makes 

the translational oscillations 

in horizontal planes 

 

Lecture Notes in 

Mechanical 

Engineering 

pp. 336-345 

41.  

 Pankevych, V., 

Bilous, I., 

Omelyanenko, V., 

Nagornyi, Y., 

Sukhostavets, A. 

The world market of 

intellectual property objects 

and interests of national 

security of countries 

Journal of Security and 

Sustainability 

9 (1), 

pp. 123-137 

42.  

Vashchenko, S., 

Riabchenko, Y., 

Dzhafarova, O., 

Bila, V., Aristova, I. 

 

Implementation of the right 

to the anti corruption ex 

pertise as a strategy for the 

protection of business 

Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory 

Issues 

22(2), 

5 p 

43.  

Paliy, A., 

Sumakova, N., 

Petrov, R., 

Shkromada, O., 

Ulko, L., Palii, A. 

Contamination of urbanized 

territories with eggs of 

helmiths of animals 

Biosystems Diversity 
27 (2), 

pp. 118-124. 

44.  

Khomenko, O.S., 

Sribniak, N.M., 

Hretsai, S.O., 

Teliushchenko, I.F., 

Ivchenko, V.D.,             

Dushyn, V.V. 

Development of a complex 

burnable additive for 

manufacture of porous 

building ceramics with high 

strength 

 

Voprosy Khimii i 

Khimicheskoi 

Tekhnologii 

3, pp. 166-175. 

45.  

 Kvasha, O., 

Zahynei, Z., 

Shapoval, M., 

Kurylo, O., 

Nikitenko, V. 

Corruptive abuses of senior 

public officials in the 

banking sphere as a 

determinant of the 

Ukrainian economy 

criminalization 

 

Banks and Bank 

Systems 

14 (2), 

pp. 89-105 

46.  

Markina, I., 

Tereshenko, S., 

Heyenko, M., 

Kuksa, I., 

Shulzhenko, I. 

Development of the 

export/import activities 

supply chain of the 

construction industry of 

Ukraine 

International Journal of 

Supply Chain 

Management 

8 (1), 

pp. 453-463 

47.  

Gaponova, O., 

Kundera, C., Kirik, 

G., Tarelnyk, V., 

Martsynkovskyy, 

V., 

Estimating qualitative 

parameters of aluminized 

coating obtained by electric 

spark alloying method 

Lecture Notes in 

Mechanical 

Engineering 

pp. 249-266 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049806582&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049806582&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049806582&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049806582&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049778515&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049778515&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049778515&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073001382&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073001382&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073001382&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073001382&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073001382&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071444461&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071444461&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071444461&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071444461&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066870956&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066870956&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066870956&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066870956&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066870956&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063294764&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063294764&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063294764&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063294764&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063294764&origin=resultslist


31 
 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Konoplianchenko, 

I., Dovzhyk, M., 

Belous, A., 

Vasilenko, O. 

48.  

Danko, Y.I., 

Halynska, A.V., 

Plotnytska, S.I., 

Kornietsky, A.V., 

Boblovsky, A.Y.,           

Kvyatko, T 

Competitiveness and price 

policy of Ukrainian 

agrarian enterprises for the 

production of organic 

Espacios 
40 (3), 

art. no. 03 

49.  

Zazharskyi, V., 

Parchenko, M., 

Fotina, T., 

Davydenko, P., 

Kulishenko, O., 

Zazharskaya, N., 

Borovik, I. 

Synthesis, structure, 

physicochemical properties 

and antibacterial activity of 

1,2,4-triazoles-3-thiols and 

furan derivatives 

Voprosy Khimii i 

Khimicheskoi 

Tekhnologii 

6, pp. 74-82. 

50.  

Makarenko, Y., 

Tereshchenko, S., 

Metelenko, N.G., 

Mykolenko, I.H.,          

Oliinyk, A.S. 

Strategic risks management 

in implementation of it 

projects 

Academy of Strategic 

Management Journal 
18 (4), 5 p. 

51.  

Sokolenko, L., 

Ostapenko, T., 

Kubetska, O., 

Portna, O., Tran, T. 

Cryptocurrency: Economic 

essence and features of 

accounting 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal 

23 (2), 6 p. 

52.  

Romanova, S., 

Nazarenko, I., 

Oriekhova, A., 

Milka, A., Tsvirko, 

O. 

Organizational and 

accounting basis of 

electronic document 

management of enterprise 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal 

23 (2), 6 p. 

53.  

 Kukhtyn, M., 

Kravcheniuk, K., 

Beyko, L., Horiuk, 

Y., Skliar, O., 

Kernychnyi, S. 

Modeling the process of 

microbial biofilm formation 

on stainless steel with a 

different surface roughness 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

2 (11-98), 

pp. 14-21 

54.  

Shkromada, O., 

Skliar, O., Paliy, A., 

Ulko, L., Gerun, I., 

Naumenko, O., 

Ishchenko, K., 

Kysterna, O., 

Musiienko, O., 

Paliy, A. 

Development of measures 

to improve milk quality and 

safety during production 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

3 (11-99), 

pp. 30-39 

55.  

Klymenko, N., 

Nosovets, O., 

Sokolenko, L., 

Hryshchenko, O., 

Off-balance accounting in 

the modern information 

system of an enterprise 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal 

23 (2), 6 p. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062470887&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062470887&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062470887&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076443736&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071688282&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071688282&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071688282&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071688282&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071688282&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070375988&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070375988&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070375988&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070375988&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070375988&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068868881&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068868881&origin=resultslist


32 
 

№ 

з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Pisochenko, T. 

56.  

Kobzieva, T., 

Bezpalova, O., 

Ridel, T., Markin, 

S., Serohin, V. 

Ethical and legal gr ounds 

for the whistleblowing of 

corruption offenses 

Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory 

Issues 

22 (2), 5 p. 

57.  

Babenko, V., 

Lomovskykh, L., 

Oriekhova, A., 

Korchynska, L., 

Krutko, M., 

Koniaieva, Y. 

Features of methods and 

models in risk management 

of IT projects 

Periodicals of 

Engineering and 

Natural Sciences 

7 (2), 

pp. 629-636 

58.  

Korolovych, O., 

Chabaniuk, O., 

Ostapiuk, N., 

Kotviakovskyi, Y., 

Gut, N. 

 

Effective decisions for 

individualized assessment 

and minimization of the 

risk of unfriendly takeover 

of enterprises: The features 

of the game theory 

application 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

17 (1), 

pp. 370-379 

59.  

Degtyarev, S.I., 

Mikhaylichenko, 

M.A., Polyakova, 

L.G., Gut, J. 

Components of the intra-

noble status (analysis of the 

«eight-class» nobility of the 

Kharkiv governorship of 

1786-1799) 

Bylye Gody 
54 (4), 

pp. 1514-1523 

60.  

Hachak, Y., Slyvka, 

N., Gutyj, B., 

Vavrysevych, J., 

Sobolev, A., 

Bushueva, I., 

Samura, T., 

Paladiychuk, O., 

Savchuk, L., 

Pikhtirova, A. 

Effect of the cryopowder 

"beet" on quality indicators 

of new curd desserts 

 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

1 (11-97), 

pp. 52-59 

 

 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Web of Science 

1 

Kassich, V. Yu.; 

Ukhovskyi, V. V.; 

Sosnytskyi, O. I. 

Ecologically Safe Method To 

Control The Epidemic 

Situation On Animal 

Tuberculosis In Ukraine  

World Of Medicine 

And Biology 

Volume: 68, 

Issue: 2    

Pp.220-225 

2 

Ladyka, Volodymyr; 

Metlitska, Olena; 

Skliarenk, Yuriy 

Genetic Analysis Of Sires Of 

Lebedyn Cattle And Related 

Populations  

Scientific Papers-Series 

Management Economic 

Engineering In 

Agriculture And Rural 

Development 

Volume: 19    

Issue: 4    

Pp.149-158 

3 Ladyka, Volodymyr; Benchmarking As The Scientific Papers-Series Volume: 19    

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071473156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071473156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071473156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071473156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063660255&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063660255&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063660255&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063660255&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063660255&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076482301&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076482301&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076482301&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076482301&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063587337&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063587337&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063587337&origin=resultslist
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&field=AU&value=Kassich,%20V.%20Yu.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&field=AU&value=Ukhovskyi,%20V.%20V.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&field=AU&value=Sosnytskyi,%20O.%20I.
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29300541
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29368352
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32382793
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=2
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=2
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=2
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29300541
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=3


33 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Lozynska, Inna Assessment Method Of 

Efficiency The Lebedynska 

Breed Of Dairy Cows  

Management Economic 

Engineering In 

Agriculture And Rural 

Development 

Issue: 3    

Pp.341-346 

4 

Degtyarev, Sergey, 

I; Mikhaylichenko, 

Mikola A.; 

Polyakova, Lyubov 

G. 

Components of the Intra-

Noble Status (Analysis of the 

"Eight-Class" Nobility of the 

Kharkiv Governorship of 

1786-1799)  

Bylye Gody 

Volume: 54    

Issue: 4    

Pp.1514-1523 

5 

Li, Yan-ping; 

Sukmanov, Valerii; 

Kang, Zhuang-Li 

Effect of soy protein isolate 

on the techno-functional 

properties and protein 

conformation of low-sodium 

pork meat batters treated by 

high pressure  

Journal Of Food 

Process Engineering  

No 13343 

6 

Bilotserkovets, 

Marina; Gubina, 

Oksana 

Target Language Teaching 

by Means of E-Learning: A 

Case Study  

Revista Romaneasca 

Pentru Educatie 

Multidimensionala 

Volume: 11    

Issue: 4   

Pp.17-29 

7 

Poliakova, Olha; 

Ridel, Tetiana; 

Kyrychenko, Tetiana 

Multicultural Competence of 

University Students in 

Ukraine: Reality and 

Perspectives  

Revista Romaneasca 

Pentru Educatie 

Multidimensionala 

Volume: 11    

Issue: 4    

Pp.221-247    

8 

Karbivska, U. M.; 

Butenko, A. O.; 

Onychko, V. I. 

Effect of the cultivation of 

legumes on the dynamics of 

sodpodzolic soil fertility rate  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 3   

Pp.8-12 

9 

Litvinov, D. V.; 

Butenko, A. O.; 

Onychko, V. I. 

Parameters of biological 

circulation of phytomass and 

nutritional elements in crop 

rotations  

 Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9   

 Issue: 3    

Pp.92-98 

10 

Lykholat, Y. V.; 

Khromykh, N. O.; 

Lykholat, T. Y. 

Industrial characteristics and 

consumer properties of 

Chaenomeles Lindl. fruits 

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 3    

Pp.132-137 

11 

Palii, A. P.; 

Naumenko, O. A.; 

Shkromada, O. I. 

Investigation of the 

microclimate of poultry 

houses and chemical 

composition of poultry litter, 

depending on the time of its 

accumulation in the cage 

batteries  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 3   

 Pp.272-279 

12 
Karpenko, O. Yu.; 

Rozhko, V. M. 

Post-harvest siderates impact 

on the weed littering of 

Maize  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 3    

Pp.300-303 

13 

Kolisnyk, O. M.; 

Butenko, A. O.; 

Malynka, L. V. 

Adaptive properties of maize 

forms for improvement in the 

ecological status of fields  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9   

 Issue: 2    

Pp.33-37 

14 

Ishchenko, K. V.; 

Palii, A. P.; Kis, V. 

M. 

Investigation of microclimate 

parameters for the content of 

toxic gases in poultry houses 

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 2    

Pp.74-80 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30000747
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31755310
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31755310
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32351876
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32351876
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31643599
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31643599
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31214884
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=24031519
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=429181
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=5
javascript:;
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30243934
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30243934
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=27953626
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=27953626
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29941621
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32338104
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31005626
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=7
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=7
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=7
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=7
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32329603
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3093303
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32313640
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2485337
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3093303
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32313640
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=10
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2674774
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3488892
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=7526591
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29564118
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30777698
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30077290
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=11
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=5447611
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32337726
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=12
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=12
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=12
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31520771
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3093303
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30071669
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=13
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=13
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=13
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=11267567
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29564118
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2652216
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2652216
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14


34 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

during air treatment in the 

scrubber with the use of 

various fillers  

15 

Boginska, L. O.; 

Tolbatov, A. V.; 

Viunenko, O. B. 

Organizational and technical 

aspects of introduction of 

innovations of organic 

agriculture and rational land 

use of the agrarian 

enterprises  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 2    

Pp.110-118 

16 

Slivinska, L. G.; 

Shcherbatyy, A. R.; 

Lukashchuk, B. O. 

Correction of indicators of 

erythrocytopoesis and 

microelement blood levels in 

cows under conditions of 

technogenic pollution  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 2    

Pp.127-135 

17 

Bondarieva, L. M.; 

Kyrylchuk, K. S.;  

Skliar, V. H. 

Population dynamics of the 

typical meadow species in 

the conditions of pasture 

digression in flooded 

meadows  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9   

Issue: 2    

Pp.204-211 

18 

Wang, Lei; Zhao, 

Xueqin; Xia, 

Xiaojing 

Antimicrobial Peptide JH-3 

Effectively Kills Salmonella 

enterica Serovar 

Typhimurium Strain 

CVCC541 and Reduces Its 

Pathogenicity in Mice  

Probiotics And 

Antimicrobial Proteins 

   Volume: 11    

Issue: 4    

Pp.1379- 

19 
 Lou, W.; Bezusov, 

A.; Li, B. 

Recent Advances In Studying 

Tannic Acid And Its 

Interaction With Proteins 

And Polysaccharides  

Journal Of Food 

Science And 

Technology-Ukraine 

Volume: 13   

Issue: 3    

Pp.63-69 

20 

Poliatykina, Larysa; 

Samoshkina, Iryna; 

Slavkova, Olena 

Economic Aspects Of The 

Development Of Insurance 

Activity Of Small Businesses  

Baltic Journal Of 

Economic Studies 

Volume: 5    

Issue: 4    

Pp.197-202 

21 

Sukmanov, Valerii; 

Ma Hanjun; Li, Yan-

ping 

Effect of high pressure 

processing on meat and meat 

products. A review  

Ukrainian Food Journal 

Volume: 8    

Issue: 3    

Pp.448-469 

22 

Bozhko, Natalia; 

Tishchenko, Vasyl; 

Pasichnyi, Vasyl 

Effectiveness of natural plant 

extracts in the technology of 

combined meatcontaining 

breads  

Ukrainian Food Journal 

Volume: 8    

Issue: 3    

Pp.522-532 

23 

Zhang Zhao-Pei; 

Anatoliyovych, 

Vlasenko 

Volodymyr; Liu 

Run-Qiang 

Syntheses, Characterization 

and Crystal Structures of 

Cd(I)/Co(II)/Zn(II) 

Complexes Based on 

Flexible 

Bis(methylbenzimidazole) 

and Carboxylate Ligands  

Chinese Journal Of 

Inorganic Chemistry 

   Volume: 35    

Issue: 9   

 Pp.1642-1650 

24 
Yurchenko, A. O.; 

Udovychenko, O. 

Regional Computer Graphics 

Competition As A Tool Of 

42nd International 

Convention On 

MAY 20-24, 

2019, 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32288987
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=18176766
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=9282956
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=7490246
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=5020915
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30264433
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32299093
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32298978
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31398666
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=10231248
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=872966
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=872966
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2030770
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2030770
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=18
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31828249
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=12754224
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=12754224
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32157951
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28116772
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28078443
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=11411210
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=20
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=20
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=20
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=24031519
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=771681
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31214884
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31214884
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=21
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=21
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=21
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=6239981
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31979662
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=8358778
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=22
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=22
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=22
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=22
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3923707
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31950600
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31950600
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31950600
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2610832
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2610832
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=23
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31813552
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31824460
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=24
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=24


35 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

M.; Rozumenko, A. 

M. 

Influence On The Profession 

Choice: Experience Of Sumy 

Region Of Ukraine  

Information And 

Communication 

Technology, 

Electronics And 

Microelectronics 

(Mipro) 

Pp.789-794 

 

25 

Wei, Li-Peng; Li, 

Yan-Ping; Wang, 

Chun-Yan 

 

Thermal gel properties and 

protein conformation of pork 

batters as affected by high 

pressure and temperature  

International Journal Of 

Food Properties  

Volume: 22   

 Issue: 1    

Pp.1492-1500 

26 

Ilchenko, 

Volodymyr; 

Trotsenko, 

Volodymyr; 

Zhatova, Halyna 

Pre-sowing bacterial 

treatment and chemical 

fertilizer application impact 

on yield capacity and grain 

quality of hulless (Avena 

nuda L.) and hulled oats 

(Avena sativa L.)  

Journal Of Central 

European Agriculture 

Volume: 20 

Issue: 3    

Pp.866-875 

27 

Kozyr, Volodymyr; 

Khalak, Viktor; 

Povod, Mykhola 

Dna-Type Results Swine For 

Ms4r-Gene And Its 

Association With 

Productivity  

Scientific Papers-Series 

Management Economic 

Engineering In 

Agriculture And Rural 

Development 

Volume: 19    

Issue: 2    

Pp.227-232 

28 

Halkin, Andrii; 

Bliumska-Danko, 

Kseniia; Smihunova, 

Olena 

Investigation Influence Of 

Store Type On Emotional 

State Of Consumer In The 

Urban Purchase  

Foundations Of 

Management 

  Volume: 11   

 Issue: 1    

Pp.7-22 

29 

Sokolov, M. O.; 

Mykhailov, A. M.; 

Stoyanets, N., V 

Management of Innovation 

and Investment Development 

of Agricultural Economy of 

Ukraine in the Context of 

Globalization and 

Sustainable Development 

 International Journal 

Of Ecological 

Economics & Statistics 

Volume: 40    

Issue: 3    

Pp.1-15 

30 

Lyshenko, M. O.; 

Mykhailova, L., I;  

Ustik, T., V 

Contemporary Marketing 

Concept as A Component of 

Sustainable Development of 

The Region and Rural Areas 

of Ukraine  

International Journal Of 

Ecological Economics 

& Statistics 

Volume: 40    

Issue: 2    

Pp.80-91 

31 

Paliy, A.; 

Sumakova, N.; 

Petrov, R. 

Contamination of urbanized 

territories with eggs of 

helmiths of animals  

Biosystems Diversity 

Volume: 27    

Issue: 2    

Pp.118-124 

32 

Didur, I. M.; 

Tsyhanskyi, V., I; 

Tsyhanska, O., I 

Effect of the cultivation 

technology elements on the 

activation of plant microbe 

symbiosis and the nitrogen 

transformation processes in 

alfalfa agrocoenoses  

Modern 

Phytomorphology 

Volume: 13    

Pp.30-34 

33 
Koblianska, Inna; 

Medvid, Viktoriia; 

Knowledge Capabilities of 

Local Government in the 

Africa Education 

Review 
June, 2019 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31824460
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31824529
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31824529
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=24
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=24
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=24
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30136510
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=477767
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=477767
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28894303
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28894303
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=25
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=25
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=25
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=25
javascript:;
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=1265831
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=1265831
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30721226
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30721226
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31727152
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=26
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30240177
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30248696
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30252878
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=27
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=27
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=27
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=27
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31787405
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31686324
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31686324
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31679447
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31679447
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=28
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=28
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=28
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=28
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=29
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31606575
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31602038
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30989382
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31619350
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=10519211
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29604429
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=30
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=30
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=30
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=30
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=30
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30638071
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=21246289
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=855623
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=31
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=31
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=31
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=19930514
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30067911
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30097199
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=32
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=23259715
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28003180
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=33
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=33


36 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Pylypenko, 

Viacheslav 

Context of Decentralisation 

in Ukraine  

34 
Stoyanets, Nataliya; 

Xia Yuanyuan 

Practical Difficulties And 

Solutions Of Kindergarten 

Leaders' Managerial Ability  

Proceedings Of The 

16th International 

Conference Efficiency 

And Responsibility In 

Education 2019 (Erie) 

Pp.267-

274   35. 

35 

Sukmanov, Valerii; 

Ma Hanjun; Li, Yan-

ping 

Effect of high pressure and 

soy protein isolate 

combinations on the water 

holding capacity and texture 

of pork meat batters  

Ukrainian Food Journal 

Volume: 8    

Issue: 2    

Pp.284-293 

36 

Shevchenko, 

Tetiana; Laitala, 

Kirsi; Danko, Yuriy 

Understanding Consumer E-

Waste Recycling Behavior: 

Introducing a New Economic 

Incentive to Increase the 

Collection Rates  

Sustainability  

Volume: 11    

Issue: 9 

No 2656 

37 
Danko, Yuriy, I; 

Reznik, Nadiya P. 

Contemporary Challenges for 

China and Ukraine and 

Perspectives for Overcoming 

these Challenges  

Global Trade And 

Customs Journal 

Volume: 14   

Issue: 6    

Pp.303-307 

38 

Shulzhenko, N. M.; 

Chernenko, O. M.; 

Holubyev, O., V; с 

соавторами. 

Clinical-diagnostic criteria 

and peculiarities of treatment 

of urocystitis in cats  

Regulatory 

Mechanisms In 

Biosystems 

Volume: 10   

Issue: 1    

Pp.26-31 

39 

Ladyka, V., I; 

Khmelnychyi, L. 

M.; Lyashenko, Y., 

V 

Analysis of the genetic 

structure of a population of 

Lebedyn cattle by 

microsatellite markers  

Regulatory 

Mechanisms In 

Biosystems 

Volume: 10   

 Issue: 1    

Pp.45-49  

 

40 Gorovoi, S. A. 

Bench Testing of a Pump 

with a Self-Adjusting 

Impeller  

Chemical And 

Petroleum Engineering 

Volume: 55    

Issue: 1-2    

Pp.149-157 

41 

Kharchenko, Oleh; 

Zakharchenko, 

Elina; Kovalenko, 

Ihor   

On Problem Of Establishing 

The Intensity Level Of Crop 

Variety And Its Yield Value 

Subject To The 

Environmental Conditions 

And Constraints 

  Agrolife Scientific 

Journal 

Volume: 8   

 Issue: 1    

Pp.113-119 

42 

Kozyr, Volodymyr; 

Khalak, Viktor; 

Povod, Mykhola 

Dna-Type Results Swine For 

Ms4r-Gene And Its 

Association With 

Productivity 

  Agrolife Scientific 

Journal 

Volume: 8    

Issue: 1   

Pp.128-133  

 

43 

Melnyk, Andrii; 

Akuaku, Jones; 

Trotsenko, Vladmir 

Productivity And Quality Of 

High-Oleic Sunflower Seeds 

As Influenced By Foliar 

Fertilizers And Plant Growth 

Regulators In The Left-Bank 

Forest-Steppe Of Ukraine  

Agrolife Scientific 

Journal 

Volume: 8    

Issue: 1    

Pp.167-174  

 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31109571
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31109571
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=33
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=33
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31253609
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=1381824
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=34
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=34
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=34
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=24031519
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=771681
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31214884
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31214884
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=35
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=35
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=35
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=35
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=35
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32184508
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=32184508
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3027330
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3027330
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28005783
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=36
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=36
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=36
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=36
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=36
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=28005783
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=25517166
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=37
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=37
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=37
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=37
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=23043849
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=8707610
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30295047
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=38
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=38
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=38
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29300541
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30284172
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30284172
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=12823195
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=12823195
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=39
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=39
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=39
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=39
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=20680832
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=40
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=40
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=40
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=15166167
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=4614181
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=4614181
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30141384
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30141384
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=41
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30240177
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30248696
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30252878
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=42
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3097369
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=22798145
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3856252
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=43


37 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

44 

Skliar, Viktoriia; 

Kovalenko, Igor; 

Skliar, Iurii 

vitality Structure And Its 

Dynamics In The Process Of 

Natural Reforestation Of 

Quercus Robur L.  

Agrolife Scientific 

Journal 

 

Volume: 8    

Issue: 1    

Pp.233-241 

45 

Fomenko, Tatiana; 

Bilotserkovets, 

Marina; Kobzhev, 

Alexander 

Extrapolation of Canadian 

Universities' 

Internationalization 

Strategies into Ukrainian 

Higher Agrarian Education  

Revista Romaneasca 

Pentru Educatie 

Multidimensionala 

Volume: 11    

Issue: 2    

Pp.110-125  

 

46 

Tereschenko, 

Svetlana; 

Diachenko, Elena 

Ukraine's Place And 

Challenges In The Eastern 

European Production Of 

Chicken Eggs 

  Baltic Journal Of 

Economic Studies 

Volume: 5    

Issue: 2    

Pp.214-220  

 

47 

Pasko, Oleh; 

Melnychuk, Oksana; 

Bilyk, Tetiana 

Ownership Concentration, 

Investor Protection And 

Economic Performance In 

Public Agroindustrial 

Companies With The Listing 

On Warsaw Stock Exchange  

Independent Journal Of 

Management & 

Production 

 

Volume: 10    

Issue: 7    

Pp.817-845 

48 

Didur, I. M.; 

Tsyhanskyi, V. I; 

Tsyhanska, O. I 

The effect of fertilizer system 

on soybean productivity in 

the conditions of right bank 

forest-steppe  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9  

  Issue: 1    

Pp.76-80 

49 

Tsarenko, T. M.; 

Ukhovskyi, V. V.; 

Korniienko, L. E. 

Genotyping method (MLVA) 

of pathogenic leptospires for 

monitoring their distribution 

in ecosystems  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 1    

Pp.81-85 

50 

Berezenko, K. S.; 

Palii, A. P.; 

Chuhaiev, S. V 

 

The influence of 

environmental factors on the 

structure and formation of 

inflorescences of the 

representatives of the genera 

Matthiola W.T. Aiton, 

Hesperis L., Lunaria L. and 

Lobularia Desv. of the 

Brassicaceae Burnett family 

under conditions of natural 

and artificial biocenoses  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9   

 Issue: 1    

Pp.144-152 

51 

Butenko, A. O.; 

Sobko, M. G.; 

Ilchenko, V. O. 

Agrobiological and 

ecological bases of 

productivity increase and 

genetic potential 

implementation of new 

buckwheat cultivars in the 

conditions of the 

Northeastern Forest-Steppe 

of Ukraine  

Ukrainian Journal Of 

Ecology 

Volume: 9    

Issue: 1    

Pp.162-168 

52 Mishchenko, Y. G.; Herbological monitoring of Ukrainian Journal Of Volume: 9    

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=16752878
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=10458834
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30227645
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=44
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=44
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=44
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=44
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29349718
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30243934
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30243934
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30239427
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30239427
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=45
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=45
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=45
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=45
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=45
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30108384
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30108384
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30109736
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=46
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30085570
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30061680
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30074849
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=47
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=19930514
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30067911
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30097199
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=48
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=48
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=48
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=48
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30085113
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29017801
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30073833
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=49
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=49
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=49
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=49
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30073837
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29564118
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30056997
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=1&doc=50&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=3093303
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=26639015
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=16614271
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=30069098
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=8&SID=D1LF6Dwt6SnyF6dTlPj&page=2&doc=52


38 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Zakharchenko, E. 

A.;  

Berdin, S., I 

efficiency of tillage practice 

and green manure in potato 

agrocenosis  

Ecology Issue: 1    
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International Journal Of 
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V. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА 

ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

 

В університеті функціонує рада молодих учених Сумського національного 

аграрного університету, яка є добровільним, самокерованим органом 

самоврядування молодих учених. Головною метою діяльності ради є сприяння 

формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих 

учених; пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих учених, 

надання їм всебічної допомоги; участь в організації та розвитку міжвузівського та 

міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих учених; 

представлення та відстоювання інтересів молодих учених перед адміністрацією 

університету. Очолює раду д.е.н., професор, проректор з наукової роботи 

Ю.І. Данько. 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях та відсоток від 

загальної кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 

установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у ВНЗ або 

установі після 

закінчення аспірантури 

2015 361    17,3% 215 11,2 % 

2016 918   23 % 233 12 % 

2017 639   17% 197 11% 

2018 678   17 % 149 10% 

2019 707   11 % 240 10% 

 

Молоді вчені приймають активну участь у розв’язанні проблем соціально-

економічного розвитку Сумської області. Наукові розробки викладачів СНАУ 

широко впроваджені на підприємствах області.  

В університеті діє 52 студентськи наукові гуртки, в яких задіяні 987 

студентів. 1268 студентів СНАУ взяли участь у конференціях. Загальна кількість 

студентів які мають наукові публікації – 1392. На ІІ тур 2018-2019 року було 

подано 99 студентських наукових робіт, 26 з них стали переможцями. В конкурсі 



41 
 

1019/2020 року прийняли участь 140 наукових робіт. 102 подано для участі в ІІ 

турі конкурсу. 

У 2019 році д.е.н., професор Данько Ю.І., д.е.н., професор Медвідь В.Ю. 

отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.  

За роботу «Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних 

систем» коллектив авторів Медвідь В.Ю., Данько Ю.І.Коблянська отримали 

перемію Президента України для молодих вчених 2019 року 

Пять проектів молодих вчених були подані для участі  конкурсному 

відборі Міністерства освіти і науки і отримали фінансування. 1 проект став 

переможцем. 
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VI. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З 

ЗАМОВНИКАМИ  

Сумський національний аграрний університет має досить розгалужену 

наукову інфраструктуру, яка включає 1 науковий парк, 16 лабораторій, 1 

міжвідомчий центр, 1 науково-дослідний інститут.  

Науково-дослідний інститут проблем картоплярства північно-східного 

регіону України створено в 1999 році на базі кафедри селекції і насінництва 

Сумського НАУ. Основними напрямами діяльності Інституту є проведення 

фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з картоплярства. 

Практичним результатом роботи Інституту є створення 24 сортів картоплі, 11 

(Молодіжна, Ластівка, Ювіляр 60-70, Аграрна, Фермерська, Селянська, 

Слобожанка 2, Плюшка, Псельська, Гончарівська, Смуглянка) з яких вдало 

доповнюють державний сортовий фонд культури зі 184 сортів української і 

зарубіжної селекції станом на 2019 рік.  

У 2019 році проведено польові (досліди, фенологія, пробні копкі), 

лабораторно-польові (облік врожаю, його структура) та лабораторні 

(морфологічні, хімічні, технологічні) дослідження за оцінкою 330 зразків картоплі 

по 50-ти показникам в селекційному процесі за розсадниками: 

- колекція – 46 сортів, з них 11 реєстрованих сортів СНАУ; 

- трете бульбове покоління – 214 генотипів; 

- конкурсно-динамічне-випробування 56 номерів; 

- розмноження 14 перспективних сортів картоплі селекції СНАУ для 

передачі їх до Державного сортовипробування (Альтанка, Аспірантська, 

Веснянка, Гібридна, Диетична, Добрянка, Дружба, Злагода 2, Молодіжна 2, 

Світлична, Студентська, Університетська, Еко, Ювілейна 35). 

Опубліковано близько 20 наукових праць дві у Web of Science: Kozhushko 

N.S., Sakhoshko M.M., Onychko V.I., ButenkoYe.Yu.,  KandybaN.M., Bashtovyi 

M.H., Vereshchahin I.V., Klochkova T.I., Zavora Y.A., Smilik D.V. (2019) 

Biochemical tuber composition of promising potato hybrids. Modern Phytomorphology, 

2019. 14. P. 58 – 66 
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Лабораторія екологічного землеробства та природокористування 

займається розробкою, удосконаленням та апробацією нових методів контролю 

якості та безпечності органічної продукції, а також оцінкою стану компонентів 

навколишнього природного середовища. У 2019 році здійснювалися дослідження 

щодо проведення хімічного аналізу гірчиці білої та сизої; визначення вмісту 

кисню у воді та стічних водах; визначення вмісту нітратів у продукції 

рослинництва та тваринництва; проведення періодичного контролю концентрацій 

шкідливих речовин, горючих газів і парів у повітрі; визначення рівня 

фотосинтетичної активної радіації (PAR) в посівах; проведення експрес-аналізу 

оцінки стану рослин, розрахунку внесення добрив і прогнозування врожаю; 

визначення індексу листової поверхні (LAI) в посівах; оцінка рівня радіаційного 

забруднення; проведення експрес аналізу зернових, олійних та комбікормів. За 

результатами наукових досліджень опубліковано 19 наукових праць, в т.ч. 8 у 

Scopus і Web of Science.  

Лабораторія ПЛР-діагностики. Лабораторія здійснює молекулярно-

генетичні дослідження сільськогосподарських культур: пшениці м’якої озимої та 

льону посівного. Вивчення генетичного поліморфізму, а також молекулярних 

основ основних господарських ознак. У 2019 році освоєно методику виділення 

ДНК з рослинних зразків шляхом екстрагування сольовими розчинами та 

осадженням на магнітному сорбенті. Виділено ДНК з проростків льону посівного 

та пшениці м’якої озимої. Проведено ампліфікацію отриманого матеріалу та 

розділення ампліконів в агарозному гелі. У 2019 році основні наукові відкриття 

полягають у визначенні генетичного поліморфізму льону посівного за ознакою 

вмісту волокна з використанням олігонуклеотидних RAPD-праймерів. 

Лабораторія формування функціональних покриттів. Основні напрями 

роботи лабораторії повязанів із розробкою теорії та практики створення нових 

високоефективних і конкурентоспроможних технологій формування необхідної 

якості поверхонь деталей машин; розробкою енергозберігаючих технологій для 

забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей; 

досягнення необхідних властивостей робочих поверхонь відповідальних деталей 
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за рахунок  зміцнюючих впливів різної фізичної природи та нанесення 

спеціальних покриттів; управлінням якістю поверхневих шарів деталей, що 

забезпечують надійність та довговічність найважливіших елементів машин; 

ресурсозберігаючими технологіями виробництва і реновації енергетичного 

обладнання.  

У 2019 році вченими лабораторії запропоновано ряд способів зміцнення 

поверхневих шарів сталевих деталей шляхом насичення їх алюмінієм 

(алітування), сіркою (сульфідування), вуглецем (цементація) тощо. Причому 

способи здійснюються методом ЕІЛ. Розроблений новий, екологічно чистий 

процес одночасного насичення кількома елементами (вуглецем, сіркою і 

алюмінієм) сталевих поверхневих шарів деталей машин методом ЕІЛ (отримання 

комплексних C-S-Al-покриттів), що забезпечують підвищення твердості і 

зносостійкості деталей, запобігають схопленню їх при терті та поліпшують опір 

до атмосферної корозії. Досліджені комбіновані покриття, сформовані методом 

ЕІЛ з подальшим нанесенням МПМ армованого, в залежності від необхідності, 

твердим або м'яким металевим матеріалом у вигляді порошку з метою отримання, 

відповідно, тверді зносостійкі або м'які антифрикційні покриття. За результатами 

досліджень опубліковано десятки наукових праць і девять із них у SCOPUS.  

Лабораторія електронної мікроскопії. Напрям наукової діяльності 

лабораторії повязаний  із дослідження мікроструктури, мікрорельєфу, фазового та 

елементного складу неорганічних, металічних і біологічних зразків з 

використанням сканувальної (растрової) та трансмісійної (просвітлюючої) 

електронної мікроскопії.  

У 2019 році у лабораторії проводилися міждисциплінарні дослідження із 

різних галезей, повязані із використанням електронного мікроспоку. Було 

розроблено методику фіксації біологічних тканин, культур мікроорганізмів та 

клітин крові для дослідження методом растрової електронної мікроскопії; вивчено 

особливості формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними 

властивостями; проведено дослідження морфометричних особливостей будови та 

елементного складу волосу тварин з використанням растрової електронної 
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мікроскопії. Також у 2019 році лабораторією проведено дослідження 

цитогістологічних структур стебел льону довгунця, дослідження покривних 

тканин бульб картоплі; дослідження мікроструктури гемолімфи бджіл; 

дослідження мікроструктури шкаралупи курей кросу Брама; дослідження 

соматичних клітин в молоці корів, хворих на мастит. За результатами досліджень 

опубліковано 9 наукових праць, із них 2 у SCOPUS. 

Центр точного землеробства, що був відкритий на базі університету  

спільними зусиллями Сумського національного аграрного університету та 

провідних компаній агробізнесу.  

ЦТЗ проводить дослідження ефективності поєднання апаратного 

забезпечення та цифрової платформи у аграрній техніці; запровадження 

агроскаутінгу в системах точного землеробства; агроконсалтінг у точному 

землеробстві. 

У 2019 році ЦТЗ проведено спільні дослідження з компанією Омега з 

дослідження ефективності використання системи AWS Airbar при прямому 

комбайнуванні посівів сої. Було отримано експериментальні дані щодо 

використання системи AWS Airbar, її вплив на продуктивність комбайна, втрати 

зерна сої та ефективності використання палива. 

Фактично ЦТЗ являє собою клас-лабораторію, обладнану стендами та 

технікою, необхідною для навчання майбутніх інженерів. Завдяки використанню 

встановленого обладнання та відповідного програмного забезпечення майбутні 

інженери будуть готові до роботи із компаніями, що використовують 

геопросторові технології із геоінформаційними системами та системами 

глобального позиціонування (GPS), які значно підвищують продуктивність та 

економічні показники при виробництві сільськогосподарської продукції. була 

розроблена та успішно реалізується програма «Системи точного землеробства – 

підвищення ефективності аграрного бізнесу» для майстрів та учнів державних 

професійно-технічних навчальних закладів.  

За результатами досліджень центру опубліковано 8 наукових праць, одна із 

них у Scopus. 
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Лабораторія сучасних технологій вирощування декоративних рослин. 

Основним науковим напрямом лабораторії є відтворення природних лісових 

ресурсів, збереження та збільшення їх видового і формового різноманіття в 

умовах Північно-східного Лісостепу України, а також перспективи використання 

цінних інтродуцентів під час створення селекційних об’єктів та лісових 

насаджень. Метою робіт, що проводяться лабораторією є дослідження новітніх 

технологій заготівлі, зберігання, підготовки насіння хвойних і листяних 

декоративних рослин до сівби та безпосередньо його сівба. Основні напрямки 

науково-дослідної діяльності лабораторії зосереджені на встановленні ефективних 

способів розмноження декоративних рослин генеративним способом, дослідженні 

ефективних способів розмноження декоративних рослин вегетативним способом; 

вивченні адаптації інтродуцентів до природно-кліматичних умов Північно-

східного Лісостепу України в залежності від регіону заготівлі. 

Матеріально-технічна база лабораторії поповнилася кліматичною камерю 

ТМТ-9210, призначеною для моделювання штучних умов навколишнього 

середовища шляхом контролю температури, вологості, денного і нічного циклів 

освітлення, максимально наближених до вирощування лісових та декоративних 

рослин в природних умовах та міні-трактором КрАСЗ 244, який ідеально 

підходить для догляду за цінним садивним матеріалом лісових та декоративних 

рослин.  

Науково-технологічний парк Сумського національного аграрного 

університету, основним завданням якого є  організація та проведення науково-

практичних семінарів, майстер-класів, Днів поля, показових ферм; надання 

індивідуальних консультацій виробникам та переробникам сільськогосподарської 

продукції; підготовка науково-практичних рекомендацій, вказівок, бізнес-планів. 

Навчально-наукова лабораторія «Інноваційних технологій харчових 

продуктів», на базі якої проводиться в рамках госпдоговірної тематики кафедри 

технології харчування: «Технологія кулінарної продукції з використанням 

рослинних білково-полісахаридних компонентів»  та  в рамках госпдоговірної 

тематики «Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими 
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структурно-механічними властивостями».  Також у нинішньому році кафедрою 

технології харчування як співвиконавцем отримано проект наукових робіт та 

науково-технічних розробок молодих вчених «Розробка технології органічних 

сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної 

установки з використанням сонячних панелей». 

Міжрегіональний навчально-практичний центр розвитку сільських 

територій, має за основний свій напрям побудову нового стратегічного бачення 

напрямів інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого 

розвитку шляхом співпраці науки, громадськості, влади та бізнесу; сприяння 

місцевому економічному розвитку. У звітному році центр співпрацював з 

об’єднаними територіальними громадами та органами місцевого самоврядування 

Сумської області на виконання близько 100 договорів. За результатами 

співробітництва університетом було надано більше 120 консультацій з 

проблемних питань АПК, сільських територій, роз’яснення законодавчих та 

нормативних актів; господарюючим суб’єктам надано 524 екземпляри друкованих 

видань, методичних рекомендацій, практичних посібників; спільно підготовлено 

проекти розвитку сільських територій та окремих господарюючих суб’єктів. 

Розроблені дві стратегії розвитку ОТГ.  Упродовж року університет виступив 

організатором 52 семінарів, круглих столів та інших культурно-просвітницьких 

заходів та взяв участь у 95 заходах громад. 

Лабораторія технології визначення якості кормів. Лабораторія 

основним своїм напрямом має визначення впливу різних кормів та кормових 

добавок на продуктивність та якісні показники продуктивності сільско-

господарських тварин та птиці. У 2019 році здійснювалися дослідіження щодо 

ефективності використання кормової добавки «VATAGANIMAL» при 

вирощуванні курчат-бройлерів та ефективністі використання та вплив 

люцернового сінажу на хімічний склад молока різних порід великої рогатої 

худоби. За 2019 рік матеріально-технічна база лабораторії поповнилася 

колострометром, сепаратором кормів, сепаратором гною. Результати досліджень 

опубліковано у 6 наукових працях, в т.ч. 1 у виданні, що індексується в SCOPUS. 
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Інші наукові підрозділи університету виконували наукові дослідження 

відповідно до положень та плану наукових досліджень Сумського національного 

аграрного університету.   
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VII. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ 

ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

На даний момент укладено 144 договори (із них 87 договорів з освітніми та 

науковими установами) про співробітництво з закордонними партнерами з 22 

країн. До числа провідних закордонних партнерів СНАУ належать: Університет 

прикладних наук Вайенштефан (Німеччина), Університет природничих наук у 

Вроцлаві (Польща), Колледж Університету Рітл (Великобританія), Університет м. 

Терамо (Італія), Асоціація для інновацій, навчання та сприяння сталого розвитку 

природничих наук, прикладних наук та прикладних/соціальних наук в Європі та 

світі (Франція),  Тбіліський державний університет ім. Іване Явахішвілі  (Грузія), 

чисельні міжнародні організації, які реалізують програми виробничого 

стажування в кращих підприємствах розвинутих країн світу. 

Серед досягнень у сфері міжнародної діяльності слід відзначити отримання 

7 міжнародних грантів на реалізацію наукових та освітніх проектів.  

№ з/п Назва проекту Грантонадавач Період виконання 

1.  
Підтримка німецькомовних навчальних 

курсів 

Німецька служба 

академічних обмінів 

DAAD 

2019 –2020  

2.  

Від теоретично орієнтованого до 

практичного навчання в аграрній сфері / 

TOPAS 

ERASMUS + KA2 2017/2020 

3.  

Покращення навиків в лабораторній 

справі для спеціалістів харчових 

технологій у Східній Європі /Ag-Lab/ 

ERASMUS + KA2 2017/2020 

4.  

Академічна мобільність студентів та 

викладачів у рамках проекту ERASMUS + 

Чеський університет природничих наук, 

м. Прага, Чехія 

ERASMUS + KA1 2017/2020 

5.  

«Підтримка здатностей молодих 

співробітників університетів у сфері 

освіти, досліджень та науки в Україні» 

(Support of young university capacities in 

education and research and science in 

Ukraine). Чеський університет 

Чеська агенція розвитку 2019 
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№ з/п Назва проекту Грантонадавач Період виконання 

природничих наук, м. Прага, Чехія 

6.  
Удосконалення професійних навичок 

фахівців м'ясопереробної галузі України 
ЄБРР 2018/2019 

7.  

Управління даними 

сільськогосподарських підприємств 

України 

Федеральне міністерство 

продовольства і 

сільського господарства 

Німеччини (BMEL) 

2018/2021 

 

У рамках реалізації проекту «Підтримка гармонізації запровадження 

Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі 

Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом природничих наук 

(м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку, було розроблено 

стратегічний внутрішній документ - політику якості Сумського НАУ в сфері 

вищої освіти. Вона наразі опублікована на сайті Сумського НАУ українською та 

англійською мовами. Сумський НАУ отримав «Свідоцтво про реалізацію 

політики Європейських стандартів якості», яке підтверджує, що Сумський 

національний аграрний університет запровадив в своїй політиці забезпечення 

якості «Стандарти і Рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти». 

Продовжено  співробітництво в рамках академічного обміну викладачів та 

студентів з Хенанським інститутом науки і технологій, університетом Хечжоу, 

Інститутом Цзі Ян Чжецзянського університету землеробства та лісового 

господарства. 

Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Азербайджан 
Національна академія 

наук Азербайджана 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

Договір про 

співпрацю від 

27.06.2012 

року  

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Азербайджанський 

державний аграрний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

27.06.2012 

року 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Австрія 

Університет 

природокористування 

та природничих наук 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

15.09.2010  

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Білорусь 

Гродненський 

державний аграрний 

університет  

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

10.06.2008 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Білоруська державна 

сільськогосподарська 

академія 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

Договір про 

співпрацю від 

10.06.2008 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Білоруський державний 

аграрний технічний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

10.06.2008 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Болгарія 
Аграрний університет 

Пловдіва 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю 

20.09.2011 р 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Вірменія 
Державний аграрний 

університет Вірменії 

Академічна 

мобільність 

аспірантів 

Договір про 

співпрацю 

20.09.2011 р 

Проходження 

навчання і 

стажуваннян  

Грузія 

Грузинський державний 

сільськогосподарський 

університет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

28 07.2006 р 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Грузинський державний Обмін Договір про Проведення 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

університет 

субтропічного 

господарства  

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

співпрацю від 

28.07.2006 р. 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Італія Університет Молізе 

Академічна 

мобільність 

аспірантів 

Договір про 

співпрацю 

20.09.2012 р 

Проходження 

навчання і 

стажуваннян  

Німеччина 

Університет 

прикладних наук 

Вайєнштефан 

Підтримка 

німецькомовних 

навчальних курсів 

Договір про 

співпрацю від 

04.11.2008 р. 

Німецький курс 

IBM 

Академія менеджменту 

в сільському 

господарстві Дойла-

Нінбург 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

19.01.2007 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Університет економіки 

та навколишнього 

середовища 

Нюртинген-Гайслінген 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

14.12.2007 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями; 

участь у 

конференціях 

Польща 

Вармінсько-

Мазурський 

універсситет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

Договір про 

співпрацю  

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Політехнічний 

університет м.Кельце 

Спільне 

проведення 

наукових 

досліджень 
Договір про 

співпрацю 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Природничий 

університет в Познані 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Технологічно-

природничий 

університет ім. Я.і Є. 

Снядецьких в Бидгощі 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Сільськогосподарський 

університет в Кракові 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

Договір про 

співпрацю 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

науковими 

публікаціями;  

Казахстан 

АО Казахський 

агротехнічний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

 

 

Договір про 

співпрацю від 

02.02.2011 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Китай 

Гуйчжоуский 

університет 

Селекція на 

імунітет до  іржи 

та посухостійкість 

нових сортів 

пшениці для умов 

провінції Ганьсу 

та Північно-

Східного 

Лісостепу України 

Договір про 

співпрацю від 

10.09.2012 р 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Гуйчжоуський 

картопляний науково-

дослідницький інститут 

Договір про 

співпрацю від 

10.09.2012 р 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Аграрний центр 

впровадження наукових 

досліджень 

муніципалітету Дінксі 

Договір про 

співпрацю від 

10.09.2012 р 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Агротехніческое ООО Селекція на Договір про Проведення 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

«Кайкай» високий вміст 

крохмалю, 

імунітет до 

вірусних інфекцій  

та посухостійкість 

нових сортів 

картоплі для умов 

провінції Ганьсу 

та Північно-

Східного 

Лісостепу України  

співпрацю від 

13.09.2012 р 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Хенанський інститут 

науки і технологій 

 Договір про 

співпрацю від 

02.11.2017 р 

Спільна 

підготовка 

докторів 

філософії та 

магістрів.  

Чжецзянський 

університет 

землеробства та 

лісового господарства 

 Договір про 

співпрацю від 

08.09.2017 р 

Спільна 

реалізація 

наукових 

проектів 

Монголія 

Монгольський 

державний аграрний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від  

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Нідерланди 
Університет 

прикладних наук HAS 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

11.04.2018 

Проведення 

наукових 

досліджень,  

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Румунія  Крайовський універстет 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

Договір про 

співпрацю від 

01.10.2018 

Проведення 

наукових 

досліджень,  
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Словаччина 
Словацький аграрний 

університет в Нітрі 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

12.05.2008 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

США 

Університет Небраска-

Лінкольн 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

11.05.2007 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Національний 

університет Огайо 

Обмін 

викладачами, 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір про 

співпрацю від 

12.02.2018 р. 

Проведення 

наукових 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Таджикистан 
Таджицький аграрний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

Договір про 

співпрацю 

Проведення 

наукових 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

аспірантами та 

студентами  

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

виконання 

спільних наукових 

проектів, обмін 

науковою 

інформацією 

досліджень у 

рамках 

проходження 

стажування; 

обмін 

науковими 

публікаціями;  

Чехія 

Чеський університет 

природничих наук 

(м. Прага) 

“Support in 

Harmonisation of 

Introduction of 

Bologna Principles 

at Ukrainian Agri-

Universities, case 

study SNAU” 

Договір про 

співпрацю від 

2015 р 

Впровадження 

системи якості 
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VIІІ. ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО 

ЕЛЕКТРОННИХ КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ 

ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ВИДАВНИЦТВ СВІТУ ПРО ПАТЕНТНО-

ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2019 р. наукова бібліотека Сумського НАУ забезпечувала доступ 

користувачів до: 

1) Власних документних ресурсів бібліотеки,  а саме: 

- Фонду наукової бібліотеки Сумського НАУ, загальний обсяг якого 

становить 281 404 одиниць зберігання, що складає 85 810 назв. З них: наукових 

61 854 прим. (21,9 %), навчальних 124 381 прим. (44,2%), літературно-художніх 

видань 12 604 прим. (4,5 %). Відсоток видань, що представлені у фонді на 

цифрових носіях, незначний, всього 7 326 прим (2,6 %).  

 Протягом 2019 р. до бібліотечного фонду надійшло 3 107 прим. документів, 

що становить 1 779 назв.   

- Фонду періодичних видань, що налічує всього 57 311 прим. (20,4 %). 

Протягом року до бібліотеки надійшло 437 примірників періодичних видань (6 

річних комплектів газет та 431 журнал). 

2) Власних інформаційних ресурсів: 

2.1) Електронного каталогу (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EK&P21DBN=EK&LNG=uk, 

систематичне наповнення якого забезпечує інформаційно-бібліографічні потреби 

користувачів. Каталог, що розміщений у відкритому доступі на сайті бібліотеки, 

простий у використанні та має доволі велике хронологічне охоплення. Містить 

інформацію не тільки про навчальні та наукові видання, а й про статті з 

періодичних видань, які надходять до бібліотеки. Розширення інформативності 

каталогу відбувається за рахунок внесення змісту наукових збірників, що були 

видані в університеті, а також доповнення записів широким спектром ключових 

слів та тематичних рубрик. Наприкінці звітного року об’єм електронного каталогу 

становив 137 205 записів на документи усіх видів, представлених у бібліотеці. 
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Електронний каталог також є платформою для обслуговування користувачів в 

автоматизованому режимі.  

Протягом звітного року ЕК поповнився на 3 105 записів.  

Система автоматизації бібліотек «Ірбіс-64», на платформі якої формується 

електронний каталог бібліотеки, зручна в користуванні й дозволяє користувачам 

вести розширений пошук за декількома параметрами одночасно чи почергово: 

автором, назвою, роком видання, ключовими словами.  

2.2) БД «Картотека дисертацій» (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DIS&P21DBN=DI

S&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=), що налічує 153 бібліографічних 

записи на неопубліковані документи, що передані до бібліотечного фонду 

спеціалізованими вченими радами, що діють в університеті. 

2.3) БД «Картотека авторефератів» (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=AV&P21DBN=AV

&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=), що містить бібліографічну 

інформацію про 7 071 авторефератів, що надійшли до бібліотечного фонду. 

2.4) БД «Електронна бібліотека» (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=EB&P21DBN=EB

&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=): колекція повнотекстових 

документів, забезпечена засобами навігації та пошуку, доступ до повних текстів 

якої передбачений тільки зареєстрованим користувачам. Станом на кінець 

звітного року БД нараховує 11 262 облікових записів. Дана БД використовується 

для інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу 

університету. БД наповнюється повними текстами навчальних видань, 

монографій, статей з періодичних видань та наукових збірників, що доступні у 

відкритому доступі у мережі Інтернет та передані авторами-науковцями 

університету. Всього за рік база поповнилася на 381 запис. 

2.5) БД «Фонд електронних документів», що наповнюється навчально-

методичними матеріалами, авторами яких є науково-педагогічні працівники 
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університету. Станом на 01.01.2020 р. БД містить 6 277 повний текст навчально-

методичних матеріалів. 

2.6) Електронний каталог Глухівського агротехнічного інституту 

ім. С. А. Ковпака (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=GL&P21DBN=GL

&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про активний 

фонд бібліотеки даного інституту (всього 46 727 записів). 

2.7) Електронний каталог Коледжу СНАУ (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=SUM&P21DBN=S

UM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про 

активний фонд бібліотеки даного коледжу (всього 35 865 записів). 

2.8) Електронний каталог Путивльського коледжу СНАУ 

(https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=PUT&P21DBN=P

UT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про 

активний фонд бібліотеки даного коледжу. Всього 11 206 записи. 

2.9) Електронний каталог Роменського коледжу СНАУ 

(https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ROM&P21DBN=R

OM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про 

активний фонд бібліотеки даного коледжу. Всього 12 900 записи. 

2.10) Електронний каталог Охтирського коледжу СНАУ 

(https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=OH&P21DBN=OH

&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про активний 

фонд бібліотеки даного коледжу. Всього 15 756 записів. 

2.11) Електронний каталог Маловисторопського коледжу СНАУ 

ім. П. С. Рибалка (https://lib.snau.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=MV&P21DBN=M
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V&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=). Містить інформацію про активний 

фонд бібліотеки даного коледжу. Всього 19 041 запис. 

2.12) Електронний репозиторій Сумського НАУ (http://repo.snau.edu.ua), 

містить публікації про результати досліджень, виконаних співробітниками 

університету якщо вони носять науковий, освітній характер. Архів створений у 

2012 р. з метою надання відкритого доступу до наукових досліджень університету 

українській та світовій науковій спільноті, та для збору публікацій кожного 

вченого в одному місці. Наповнення репозиторію сприяє підвищенню цитування 

статей, а відповідно й рейтингу вчених та університету в цілому, а також 

підвищенню web-присутності університету в глобальних наукових комунікаціях. 

Електронний репозиторій Сумського НАУ містить такі види документів: 

повні електронні версії статей Вісника Сумського НАУ (6 серій); підручники, 

навчальні посібники, монографії науково-педагогічних працівників університету; 

електронні версії дисертацій та авторефератів дисертацій; електронні версії тез 

доповідей на конференціях; анотовані підсумкові звіти завершених науково-

дослідницьких держбюджетних тем; патенти та авторські свідоцтва; магістерські 

роботи; курсові проекти; бібліографічні, біобібліографічні покажчики, звіти про 

роботу наукової бібліотеки; інші матеріали про роботу структурних підрозділів 

університету. Станом на 01.01.2018 р. електронний репозиторій містить 7 108 

повних тексти. Протягом року електронний архів поповнився на 1 034 

електронних документи. Також у звітному році було оновлено програмне 

забезпечення репозиторію. 

2.2) Web-cайту бібліотеки СНАУ (https://library.snau.edu.ua), що містить 

всю необхідну інформацію про діяльність бібліотеки, її основні послуги та надає 

доступ до електронних ресурсів бібліотеки: 

- електронного каталогу; 

- електронної бібліотеки та інших БД; 

- віртуальних виставок нових надходжень; 

- бібліографічних покажчиків, що складені співробітниками бібліотеки; 

- онлайн-сервісу для визначення індексів УДК; 
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- зразків оформлення переліку джерел до наукових праць та міжнародні 

стилі оформлення посилань на першоджерело; 

- посилань на відкриті електронні архіви в інституціях України; 

- посилань на вітчизняні та світові повнотекстові наукові й навчальні 

ресурси тощо. 

3) Ресурсів відкритого доступу, що дозволяють забезпечувати 

користувачів періодичними науковими виданнями, банери даних ресурсів для 

зручності користувачів бібліотека розмістила на своєму сайті: 

- «Наукова періодика України» (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21

CNR=20&Z21ID=), повнотекстової бази що створюється Національною 

бібліотекою України ім. В. Вернадського; 

4) Ресурсів повнотекстової патентної інформації відкритого доступу, 

посилання на які, розміщені на сайті бібліотеки 

- База патентів України (http://uapatents.com); 

- Цифрова патентна бібліотека України (https://library.ukrpatent.org).  

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2018 року 

№1213 «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, 

що знаходяться в у сфері управління МОН України, до електронних наукових баз 

даних» Сумському НАУ з 2018 року надано доступ до електронних наукових баз 

Scopus та Web of Sience. 

В 2019 році університетом отримано 23 патенти 19 - на корисну модель, 4 – 

патенти на винахід, подано 39 заявок. 
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IХ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО 

ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ВИКЛАДАЧІВ 

№ 

з/п 

№ 

держреєстрації 
Назва НДДКР 

Науковий 

керівник 
Початок Кінець 

1.  0116U005386 Удосконалення великої рогатої 

худоби молочних та комбінованих 

порід у відкритих популяціях за 

використання сучасних методів 

оцінки генотипу тварин та системи 

збору селекційної інформації 

Ладика В.І. Січ.16 Гру.21 

2.  0117U004086 Удосконалення прийомів 

гібридизації свійських і мускусних 

качок та розробка методів 

визначення статі каченят 

Бондаренко 

Ю.В. 

Січ.17 Гру.21 

3.  0117U004087 Удосконалення племінних і 

продуктивних якостей великої 

рогатої худоби і комбінованих порід 

північно-східного регіону України 

Бондарчук Л.Г. Січ.17 Гру.21 

4.  0117U004088 Удосконалення існуючих та 

розробка нових техніко-

технологічних рішень промислових 

технологій виробництва свинини й 

розробка на їх основі об’ємно-

планувальних рішень сучасних 

свинарських  підприємств 

Повод М.Г. Січ.17 Гру.27 

5.  0117U004089 Удосконалення худоби молочних і 

молочно-м’ясних порід за молочною 

продуктивністю та екстер’ерним 

типом за використання сучасних 

методів оцінки генотипу тварин 

Хмельничий 

Л.М. 

Січ.17 Гру.21 

6.  0117U004090 Адаптація інноваційної технології 

передінкубаційної обробки яєць з 

використанням захисних 

біокомпозитних покрить до 

сільськогосподарської птиці різних 

видів 

Бордунова О.Г. Січ.17 Гру.21 

7.  0118U006179 Удосконалення селекційних та 

технологічних програм при 

розведенні сільськогосподарських 

тварин в умовах інтенсивного 

виробництва 

Приходько 

М.Ф. 

Вер.18 Чер.22 

8.  0119U101601 Удосконалення технології 

підготовки до службового 

використання та оцінки племінних і 

робочих якостей собак різних порід 

Була Людмила 

Валер‘янівна 

Бер.19 Чер.23 

9.  0119U103678 Актуальні проблеми філології та 

методики викладання іноземних мов 

у закладах вищої освіти 

Клочкова 

Тетяна Іванівна 

Лис.19 Чер.22 
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№ 

з/п 

№ 

держреєстрації 
Назва НДДКР 

Науковий 

керівник 
Початок Кінець 

10.  0119U103680 Проблеми педагогіки вищої школи: 

формування іншомовних 

компетентностей підготовки 

фахівців сільськогосподарського 

профілю у системі вищої освіти 

України та ЄПВО 

Клочкова 

Тетяна Іванівна 

Лис.19 Чер.22 

11.  0118U100073 Вивчення особливостей формування 

будівельної кераміки з високими 

експлуатаційними властивостями 

Срібняк Н.М. Сер.18 Гру.20 

12.  0119U103498 Просторова робота конструктивних 

систем при різних діях навантажень 

та впливах середовища, в якому 

працює конструкція 

Срібняк Н.М., 

Циганенко 

Л.А. 

Лис.19 Чер.23 

13.  0114U005549 Здійснення епізоотологічного 

моніторінгу основних інфекційних 

та іноваційних хвороб 

сільськогосподарських тварин птиці 

у тому числі акнтропозоонозів 

прогнозування епізоотичної ситуації 

та дослідження механізмів 

епізоотичного процесу 

Фотіна Т.І. Лис.14 Лис.19 

14.  0114U005550 Розробка та впровадження 

вітчизняних засобів епрофілактики 

та лікування заразних хвороб тварин 

та птиці на осноів новітніх 

технологій 

Фотіна Т.І. Лис.14 Лис.19 

15.  0114U005551 Система монітоингу методів 

конторолю та ветеринарно-

санітарних заходів щодо якості й 

безпеки продукції тваринництва при 

хворобах заразної етіології 

Фотіна Т.І. Лис.14 Лис.19 

16.  0116U005119 Розробка комплексної системи 

контролю алергенів в харчовій 

продукції 

Фотіна Т.І. Січ.16 Гру.20 

17.  0115U001053 Вивчити епізоотичну ситуацію щодо 

туберкульозу великої рогатої худоби 

в південно-східних регіонах України. 

Оптимізувати заходи та засоби 

епізоотичного контролю тварин на 

туберкульоз у відровідності з 

вимогами директивів ЄС. 

Кассіч В.Ю. Січ.15 Гру.19 

18.  0115U001340 Клініко-експериментальне 

обгрунтування та розробка систем 

лікувально-профілактичних заходів 

за внутрішньої патології тварин 

Улько Л.Г. Січ.15 Гру.19 

19.  0115U001341 Наукове забеспечення розробки 

систем контролю внутрішніх 

факторних, асоційованих, 

емерджентних та економічно 

Улько Л.Г. Січ.15 Гру.19 
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№ 

з/п 

№ 

держреєстрації 
Назва НДДКР 

Науковий 

керівник 
Початок Кінець 

значущих інфекційних захворювань 

тварин на основі інноваційних 

методів та технологій 

20.  0115U001342 Прогрозування ризиків 

транскордонного заносу та 

поширення особливо небезпечних 

хвороб тварин та розробка науково 

обгрунтованих систем дезінфекції на 

основі інноваційних 

імпортозамінних високоефективних 

засобів 

Улько Л.Г. Січ.15 Гру.19 

21.  0116U005655 Вплив технології виробництва 

молока на його якість та безпечність 

Скляр О.І. Жов.16 Гру.19 

22.  0116U005656 Санітарно-гігієнічне обґрунтування 

використання миючо-

дезінфікуючого засобу "FINK-

SpulASS" при одержанні молока 

Скляр О.І. Жов.16 Гру.19 

23.  0116U005657 Удосконалення санітарно-гігієнічних 

заходів на пасіках південно-східного 

регіону України 

Скляр О.І. Жов.16 Гру.19 

24.  0116U005658 Удосконалення ветеринарно-

санітарного контролю при 

виробництві свинини за інтенсивної 

технології 

Скляр О.І. Жов.16 Гру.19 

25.  0116U007235 Формування професійної 

компетенції майбутніх фахівців 

аграрної галузі при вивченні 

хімічних дисциплін 

Швець О.Г. Січ.16 Гру.20 

26.  0116U005121 Вивчення клітинних, біохімічних та 

молекулярно-генетичних механізмів 

розвитку інфекційних захворювань, 

метаболічних порушень та 

імунокомпенсаторних процесів 

протидії біотичних та абіотичних 

факторів за акушерсько-

гінекологічної, андрологічної та 

імунокомпенсаторних процесів 

протидії біотичних та абіотичних 

факторів за акушерсько-

гінекологічної,андрологічної та 

хірургічної патології в тварин. 

Краєвський 

А.Й. 

Січ.16 Гру.20 

27.  0118U006178 Дослідження морфометричних 

особливостей будови та елементного 

складу волосу тварин з 

використанням растрової 

електронної мікроскопії 

Піхтірьова 

А.В., Івченко 

ВД. 

Вер.18 Сер.22 

28.  0118U001783 Гігієна і експертиза харчових 

тваринних гідробіонтів та продуктів 

їх переробки 

Фотіна Т.І. Вер.18 Гру.22 
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Науковий 
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Початок Кінець 

29.  0118U100062 Санітарно-гігієнічна оцінка якості та 

безпечності молока корів 

отриманого за новітніх технологій 

виробництва 

Скляр О.І. Жов.18 Чер.20 

30.  0118U100371 Удосконалення методів ранньої 

діагностики і лікувально-

профілактичних заходів для 

запобігання емерджентних та 

економічно значущих хвороб тварин 

Зон Г.А. Січ.19 Гру.23 

31.  0119U101389 Розробка та удосконалення 

ветеринарно-санітарних заходів для 

забезпечення профілактики, 

лікування, підвищення 

продуктивності та резистентності 

тварин 

Шкромада 

Оксана 

Іванівна 

Бер.19 Чер.23 

32.  0115U001051 Оптимізація елементів технології 

вирощування гірчиці в умовах 

північно-східного Лісостепу України 

Мельник А.В. Січ.15 Гру.19 

33.  0116U003806 Оптимізація технології вирощування 

сучасних гібридів соняшнику в 

умовах північно-східного Лісостепу 

України 

Мельник А.В. Січ.16 Січ.20 

34.  0115U001054 Оптимізація технології вирощування 

сої для умов півнчно-східної частини 

Лісостепу України 

Глупак З.І. Січ.15 Гру.19 

35.  0115U001055 Біологізація системи землеробства 

шляхом раціонального поєднання 

способів обробітку грунту і сидерації 

в умовах північно-східного лісостепу 

України 

Міщенко Ю.Г. Гру.14 Гру.24 

36.  0115U001875 Фітоекспертиза насінневого 

матеріалу та продовольчого зерна 

зернових колосових культур 

Власенко В.А. Кві.15 Гру.19 

37.  0115U007145 Оцінка шляхів оптимізації та 

екологізації використання основних 

ресурсів у землеробстві в умовах 

північно-східного Лісостепу 

Харченко О.В. Січ.16 Гру.20 

38.  0116U007233 Вивчення особливостей 

вирощування енергетичних культур 

та їхнього впливу на родючість 

ґрунту в умовах Північно-східного 

Лісостепу 

Петренко 

Ю.М. 

Січ.16 Гру.20 

39.  0115U001336 Удосконалення елементів технології 

вирощування однорічних кормових 

культур,що сприяютьпідвищенню 

продуктивності та якості корму в 

умовах Північно-хідного Лісостепу 

України 

Бутенко А.О.  Січ.15 Гру.19 
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40.  0115U001337 Оптимізація технологій 

вирощування, зберігання і переробки 

зернових культур 

Радченко М.В. Січ.15 Гру.19 

41.  0117U006535 Агробіологічні особливості 

вирощування ріпаку в умовах 

Північно-Східного Лісостепу 

України 

Мельник А.В. Чер.17 Гру.21 

42.  0117U006535 Особливості формування 

продуктивності зернобобових 

культур в умовах Лісостепу та Степу 

України 

Мельник А.В. Чер.16 Гру.21 

43.  0115U007150 Стан і дінаміка фітопопуляцій в 

еконосистемах Північного Сходу 

України за умов різного ступеня та 

характеру антропогенного впливу 

Скляр В.Г. Січ.16 Гру.20 

44.  0116U003341 Поліпшення існуючих і розробка 

нових технологій вирощування 

садивного матеріалу декоративних і 

ягідних культур 

Токмань В.С. Січ.16 Гру.20 

45.  0116U005635 Створити нові високоінтенсивні 

ранньостиглі  нематодостійкі сорти 

картоплі, придатні до 

механізованого вирощування, 

тривалого зберігання й промислової 

переробки 

Кожушко Н.С. Жов.16 Гру.21 

46.  0116U007234 Виродження картоплі, фактори, які 

обумовлюють  процес, та способи 

його запобігання 

Подгаєцький 

А.А.  

Січ.16 Гру.20 

47.  0116U007236 Генетичний потенціал та селекційна 

цінність місцевих сортів картоплі та 

із зони відчуження Чорнобильської 

АЕС 

Подгаєцький 

А.А.  

Січ.16 Гру.20 

48.  0116U007237 Теоретичні та практичні основи 

інтенсифікації створення і 

використання вихідного 

селекційного матеріалу картоплі з 

інтрогресованими генами 

Подгаєцький 

А.А.  

Січ.16 Гру.20 

49.  0116U003808 Підвищення урожайності культури 

вівса в умовах Північно-східного 

Лісостепу України 

Ільченко В.О. Січ.16 Січ.20 

50.  0117U003054 Перспективи виростання цінних 

інтродуцентів під час створення 

лісових насаджень в умовах 

Північно-східного Лісостепу 

України 

Ярощук Р.А. Січ.17 Гру.22 

51.  0118U004747 Оптимізація технології вирощування 

Chenopodium Quinoa Wild в умовах 

північно-східного Лісостепу та 

Полісся України 

Ільченко В.О. Кві.18 Чер.22 
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52.  0118U004748 Створення вихідного метеріалу 

сортів Chenopodium Quinoa Wild 

адаптованих до умов північно-

східного Лісостепу та Полісся 

України 

Троценко 

Володимир 

Іванович 

Кві.18 Чер.22 

53.  0118U100110 Комплексний захист яблуневого 

саду в умовах Північно-Східного 

Лісостепу України 

Власенко 

Володимир 

Анатолійович 

Жов.18 Лис.22 

54.  0118U006177 Створення ліній пшениці мякої 

озимої з генами 1RS жита, що 

контролюють стійкість проти групи 

хвороб рослин 

Власенко 

Володимир 

Анатолійович 

Чер.18 Гру.22 

55.  0119U102484 Сертифікація системи ведення 

лісового господарства та ланцюга 

постачання (в частині вимог щодо 

недеревинних лісових продуктів) в 

умовах України 

Кременецька 

Євгенія 

Олексіївна 

Чер.19 Чер.23 

56.  0119U101581 Створення вихідного матеріалу 

зернових та олійних культур стійких 

до накопичення важких металів 

Троценко 

Володимир 

Іванович 

Чер.19 Чер.23 

57.  0119U103472 Вирощування та догляд за різними 

плодово-ягідними культурами в 

умовах північно-східному Лісостепу 

України 

Горбась Сергій 

Миколайович 

Жов.19 Чер.23 

58.  0119U103779 Удосконалення елементів технологій 

вирощування зернових і круп’яних 

культур з урахуванням оптимізації 

агротехнічних заходів та 

агробіологічного контролю росту та 

розвитку рослин в умовах північно-

східного Лісостепу України. 

Оничко Віктор 

Іванович 

Лис.19 Чер.24 

59.  0115U001056 Сучасні технології та ефективне 

енергоощадне обладнання з 

виробництва харчових продуктів. 

Раціональне природокористування 

Радчук О.В. Січ.15 Гру.19 

60.  0115U001727 Технологія комплексної переробки 

сільсьокогосподарських тварин  та 

птиці для виробництва продуктів 

функціональногопризначення 

Гриньова Д.В. Січ.15 Гру.19 

61.  0115U007146 Використання антиоксидантів 

натурального походження в 

мясомістких системах з 

пролонгованим терміном зберігання 

Божко Н.В. Вер.15 Гру.20 

62.  0116U003807 Високоефективне вловлювання 

дрібнодисперсних продуктів 

апаратами із зустрічними 

закрученими потоками в сполученні 

з елементами інших інерційних 

пиловловловачів 

Савченко-

Перерва М.Ю. 

Січ.16 Гру.20 
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63.  0118U006181 Комунікативна особистість в 

інформаційному суспільстві 

Шевель А.О. Вер.18 Чер.22 

64.  0118U005223 Науково-практичні основи 

комплексної переробки сироватки 

молочної їз застосуванням 

мембранних технологій 

Назаренко 

Ю.В. 

Вер.18 Гру.22 

65.  0119U101237 Інноваційні технологічні рішення у 

виробництві харчової продукції 

Дубова Галина 

Євгеніївна 

Бер.19 Бер.24 

66.  0119U103476 Технологія термостабільних, 

молоковмісних начинок з 

використанням желатину 

Перцевой 

Федір 

Всеволодович 

Жов.19 Жов.20 

67.  0119U103484 Наукове обгрунтування і розробка 

технологій харчової та кулінарної 

продукції з використанням 

інноваційних видів сировини 

Перцевой 

Федір 

Всеволодович 

Лис.19 Лис.24 

68.  0119U103689 Наукові та практичні аспекти 

розвитку техніки та технології 

екстракції субкритичною водою 

Савченко-

Перерва 

Марина 

Юріївна 

Лис.19 Чер.24 

69.  0114U005552 Розробка та освоєння нових методів 

зберігання і переробки 

плодоовочевої продукції 

Кузема О.С. Лис.14 Лис.19 

70.  0115U001338 Інформаційне забеспечення 

технологій та обгрунтування 

технологічних засобів для 

механізованних процесів в 

агропромисловому виробництві 

Саржанов О.А. Січ.15 Гру.19 

71.  0116U003581 Удосконалення технології утилізації 

відходів товарного соняшника з 

метою зниження техногенного 

навантаження на довкілля 

Семірненко 

Ю.І. 

Кві.16 Кві.19 

72.  0116U005120 Розробка методів і технічних засобів 

енергетичного і інформаційного 

впливу полів фізичної природи на 

сільгосппродукти та матеріали 

Яковлев В.Ф. Січ.16 Гру.20 

73.  0117U003489 Розробка сівалки з орієнтуючим 

пристроєм для посіву озимою 

пшениці в зоні Лісостепу України 

Зубко В.М. Чер.17 Гру.19 

74.  0118U006180 Використання сучасних вакуумних 

технологій для довготривалого 

зберігання овочів і фруктів 

Лобода В.Б. Вер.18 Чер.22 

75.  0118U100099 Дослідження ресурсозберігаючих 

технологій формування 

функціональних покриттів робочих 

поверхонь деталей машин 

Коноплянченко 

Є.В. 

Січ.19 Гру.21 

76.  0119U103235 Удосконалення технологічного 

процесу та технічних засобів для 

виробництва та переробки аграрної 

Зубко В.М. Гру.19 Гру.23 
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77.  0119U103485 Оптимізація фізико-технологічних 

параметрів систем водопостачання 

з еколого-економічним 

обґрунтуванням їх ефективності 

Шандиба О.Б. Лис.19 Чер.21 

78.  0116U002755 Організаційно - економічне 

забезпечення розвитку ринків 

агропродовольчої продукції 

Жмайлов В.М. Бер.16 Бер.20 

79.  0116U002754 Розвиток систем забезпечення 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств в умовах глобалізації 

Данько Ю.І. Січ.16 Бер.20 

80.  0116U003340 Формування ефективного 

антикризового менеджменту в сферы 

АПК України 

Дубовик С.Г. Січ.16 Гру.20 

81.  0116U007232 Створення дистанційної системи 

Інтернет-моніторингу АПК регіону 

Агаджанова 

С.В. 

Січ.16 Гру.20 

82.  0117U000911 Теоретико-методичні та практичні 

аспекти діагностики функціонування 

регіональної економічної системи 

Медвідь В.Ю. Кві.17 Кві.19 

83.  0117U000912 Напрями соціально-економічного 

розвитку аграрного сектору 

економіки в умовах глобалізації 

світових ринків 

Строченко Н.І. Кві.17 Кві.20 

84.  0118U100231 Організаційно-економічні аспекти 

сталого розвитку суб’єктів аграрного 

сектора економіки 

Ковбаса О.М. Лис.18 Чер.21 

85.  0119U102483 Розвиток менеджменту у контексті 

міжнародних інтеграційних процесів 

Михайлова 

Любов Іванівна 

Вер.19 Чер.23 

86.  0119U102486 Теоретико-методологічні та 

практичні аспекти організації обліку 

і оподаткування на підприємствах 

аграрного сектору економіки 

Славкова 

Олена 

Павлівна 

Чер.19 Чер.23 

87.  0119U102519 Теоретико-методичні та практичні 

аспекти публічного управління та 

адміністрування 

Славкова 

Олена 

Павлівна 

Вер.19 Чер.23 

88.  0116U005122 Актуальні теоретичні та практичні 

проблеми в сфері адміністративного, 

інформаційного й фінансового права 

в умовах розвитку інформаційного 

суспільства та публічно-сервісної 

держави 

Арістова І.В. Січ.16 Гру.20 

89.  0116U005122 Дослідження науково-прикладних 

проблем в сфері цивільного, 

адміністративного,кримінального та 

господарсько-процесуального права 

Ясинок М.М. Січ.16 Гру.20 
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90.  0116U005116 Історичні та мовознавчі 

дослідження: традиції та інновації 

Шестакова 

С.О. 

Січ.16 Гру.20 

91.  0117U002574 Актуальні проблеми приватного та 

соціального права 

Кузнецова 

М.Ю. 

Січ.17 Гру.21 
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Х. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Закуплено за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання 

іноземного або вітчизняного виробництва за рахунок коштів загального фонду  

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, 

фірма-виробник, країна походження 

Науковий напрям та 

структурний підрозділ для 

якого здійснено закупівлю 

Вартість,  

тис. гривень 

 Для польових робіт 

Факультет 

агротехнологій та 

природокористування 

Лабораторія 

екологічного 

землеробства та 

природокористування 

 

1  "Міні-трактор КраСЗ 244" 130,0 

2 Сінокосарка роторна навісна 10,1 

 Лабораторні аналізатори  

3 Система для визначення білку методом Кьельдаля 735,2 

4 Екстракт клітковини 322,8 

5 Система для визначення масової частки жиру в комплекті 

з Установкою для екстракції по Сокслету EV6 АІІ/16, 6-

місна, 230В, 50Гц, Тримач Н, для набіру скла Сокслет, 

Трубка для подачі охолоджувальної води К6, 6-місна, для 

екстракційних аппаратів EV6 АІІ/16, Набір скла Сокслет 

SG2, 3 одиниці, 500мл, Екстракційні вставки 33x80 

(Gerhard) 

130,0 

6 Кліматична випробувальна камера TMT-9210, 250 літрів 332,8 

7 Plant Strees Kit, портативний аналізатор стресу рослин 272,5 

 Прилади  

8 Мікроскоп MICROmed Evolutin ES-4120 24,5 

9 CCD відеокамера 5,0 Mpix USB 2,0 (до мікроскопа 

універсальна +ПЗ) 
8,8 

10 Телевізор Samsung UE43J5202AUXUA 13,0 

11 Кондиціонер AUX ASV 07B4 8,0 

12 Фритюрниця 12,3 

 Разом 2000  

 

спеціального фонду: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма-виробник, країна походження 

Науковий напрям та структурний 

підрозділ для якого здійснено закупівлю 

Вартість,  

тис. гривень 

1 S086 Пенетрометр для грунту з 

динамометричним кільцем і стрижнем 50 см 

(Matest, Італія) 

Факультет агротехнологій та 

природокористування 
18,0 

 

 


