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Органічне сільське 

господарство: 

еколого-економічні 

імперативи 

розвитку 

монографія 
Київ: ТОВ «ДІА», 

2015 
248 

О.І. Шкуратов, 

А.В. Вдовиченк

о 

2 

Формування та 

функціонування 

ефективного 

механізму розвитку 

виробництва 

органічної 

сільськогосподарсь

кої продукції 

колективна 

монографія 

Економічні, 

екологічні та 

соціальні аспекти 

використання 

земельних ресурсів 

в Україні: 

[колективна 

монографія]; за ред. 

О.В. Ульянченко. 

Х.: Смугаста тип., 

2015 

11 О.І. Гуторов 
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Концептуальні 

підходи до 

удосконалення 

системи 

регулювання 

земельних відносин 

в аграрному секторі 

колективна 

монографія 

Екологічні, 

соціальні й 

економічні аспекти 

розвитку АПК на 

засадах 

раціонального 

ресурсовикористан

ня: [колективна 

монографія]; за ред. 

П.В. Писаренка, 

15  



Т.О. Чайки, 

О.О. Ласло. 

П.: Видавництво 

«Сімон», 2015 
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економічний 

механізм розвитку 
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сільського 

господарства: 
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О.І. Шкуратов, 

В.В. Кипоренко 
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regulation 

mechanism in the 
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стаття 

Středoevropský 

vĕstník pro vĕdu a 

výzkum. 2015. 

№ 5(18) 

5  
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Концептуальні 

засади процесу 

відтворення 

земельних ресурсів 

в аграрному секторі 

стаття 
Економіка АПК. 

2015. № 10. 
6 Н.Р. Ступень 
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«Зелений» тариф в 

системі 

стимулювання 

виробництва 

електроенергії з 

альтернативних 

джерел 

стаття 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 2015. 

Вип. 13. Ч. 2. 

4 Б.М. Савенко 

8 

Розвиток системи 

планування 

раціонального 

використання та 

охорони земель 

сільськогосподарсь

кого призначення 

стаття 

Збалансоване 

природокористуван

ня. 2016. № 4 

6  

9 

Інституціональні 

особливості 

системи 

раціонального 

землекористування 

в населених 

пунктах 

стаття 

Економічний 

дискурс. 2017. 

Вип. 1. 

8  

10 

Інноваційно-

інвестиційні 

аспекти державного 

регулювання 

розвитку 

екобезпечного 

землеробства 

стаття 
Агросвіт. 2018. 

№ 15–16. 
6  

11 

Еколого-

економічний 

механізм захисту 

сільськогосподарсь

стаття 

Збалансоване 

природокористуван

ня. 2018. № 3 

11  



ких земель від 

деградаційних 

процесів 

12 

Інвестиційна 

привабливість 

відновлюваної 

енергетики в 

Україні 

стаття 

Збалансоване 

природокористуван

ня. 2019. № 2. 

10  

13 

Methodical approach 

to assessment of risk 

of environmental 

safety in the 

agricultural economy 

sector 

стаття 

AgroLife Scientific 

Journal. 2019. 

Vol. 8. № 1. 

SCOPUS 

8 O.І. Shkuratov 

14 

Методичні 

рекомендації з 

формування 

організаційно-

економічного 

механізму 

впровадження 

органічного 

землеробства в 

сільськогосподарсь

ких підприємствах 

методичні 

рекомендаці

ї (наукове 

видання) 

Київ: ТОВ 

«Екоінвестком», 

2015 

18 

О.І. Шкуратов, 

А.С. Бордюжа 

та ін. 

15 

Науково-методичні 

рекомендації щодо 

інформаційного 

забезпечення 

управління 

земельними 

ресурсами в системі 

еколого-

збалансованого 

аграрного 

виробництва 

науково-

методичні 

рекомендаці

ї (наукове 

видання) 

Київ: ТОВ 

«Екоінвестком», 

2016 

18 

О.І. Шкуратов, 

А.С. Бордюжа, 

В.В. Кипоренко, 

Р.М. Гулінчук 

16 

Управління 

земельними 

ресурсами 

агропромислового 

комплексу 

тези 

Екологія і 

природокористуван

ня в системі 

оптимізації 

відносин природи і 

суспільства: 

матеріали ІІ 

міжнар. наук.-

практ. інтернет-

конф. 

(м. Тернопіль, 19–

20 березня 2015 р.). 

Тернопіль: Крок, 

2015 

2  

17 
Світовий досвід 

державної 
тези 

Органічне 

виробництво і 
4  



підтримки 

органічного 

сільського 

господарства 

продовольча 

безпека: матеріали 

ІІІ міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Житомир, 23 

квітня 2015 р.). 

Житомир: 

«Полісся», 2015 

18 

Особливості 

раціонального 

використання 

земель на 

регіональному рівні 

тези 

Розвиток АПК на 

засадах 

раціонального 

природокористуван

ня: екологічний, 

соціальний та 

економічний 

аспекти: матеріали 

ІІ міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Полтава, 

28 травня 2015 р.). 

Полтава: ПГАА, 

2015 

3  

19 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

раціонального 

використання 

земель в сільському 

господарстві 

тези 

Екологічні виклики 

і сталий розвиток: 

економічні, правові 

та екологічні 

аспекти: матеріали 

міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Ірпінь, 27 січня 

2016 р.). Київ: 

Форматт, 2016 

3  

20 

Еколого-економічні 

особливості 

зонування земель 

сільськогосподарсь

кого призначення 

тези 

Економічні, 

соціальні та 

екологічні 

проблеми розвитку 

агропродовольчої 

сфери: матеріали 

міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Харків, 19 

лютого 2016 р.). 

Харків: ХНАУ, 

2016 

4  

21 

Інструментальне 

забезпечення 

організаційно-

економічного 

механізму 

екологічно 

збалансованого 

управління 

тези 

Екологія і 

природокористуван

ня в системі 

оптимізації 

відносин природи і 

суспільства: 

матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-

3  



земельними 

ресурсами 

практ. інтернет-

конф. 

(м. Тернопіль, 24–

25 березня 2016 р.). 

Тернопіль: Крок, 

2016. Ч. 2 

22 

Сутність та 

особливості 

трактування 

органічного 

сільського 

господарства 

тези 

Органічне 

виробництво і 

продовольча 

безпека: матеріали 

ІV міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Житомир, 12–13 

травня 2016 р.). 

Житомир: 

«О.О. Євенок», 

2016 

5  

23 

Концептуальні 

положення 

розвитку 

альтернативної 

енергетики 

тези 

Збалансоване 

природокористуван

ня: традиції, 

перспективи і 

інновації: матеріали 

І міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Київ, 18–19 

травня 2017 р.). 

Київ: ДІА, 2017 

3  

24 

Роль 

альтернативної 

енергетики в 

забезпеченні 

розвитку 

органічного 

сільського 

господарства 

тези 

Органічне 

виробництво і 

продовольча 

безпека: матеріали 

V міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Житомир, 5–6 

вересня 2017 р.). 

Житомир: ЖНАЕУ, 

2017 

5  

25 

Нормативно-

правове 

регулювання 

альтернативної 

енергетики в 

Україні: 

декларативність та 

дотримання  

тези 

Передумови та 

перспективи 

раціонального 

використання 

природно-

ресурсного 

потенціалу: 

матеріали І Всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(м. Полтава, 28 

травня 2018 р.). 

Полтава: ПДАА, 

2018 

3  

26 
Енергетична 

складова 
тези 

Сучасні моделі 

розвитку 
2  



збалансованого 

розвитку аграрного 

сектору України 

агропромислового 

виробництва: 

виклики та 

перспективи: 

матеріали І Всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(м. Глухів, 27 

вересня 2018 р.). 

Глухів: 

Глухівський 

агротехнічний 

інститут імені 

С.А. Ковпака 

СНАУ, 2018 

27 

Збалансоване 

використання 

альтернативної 

енергетики у 

контексті 

забезпечення 

сталого 

економічного 

розвитку 

тези 

Збалансоване 

природокористуван

ня: традиції, 

перспективи та 

інновації: матеріали 

ІІ міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Київ, 21 грудня 

2018 р.). Київ: ДІА, 

2018 

3  

28 

Еколого-економічні 

засади розвитку 

альтернативної 

енергетики в 

Україні 

тези 

Екологічна безпека 

та збалансоване 

природокористуван

ня в 

агропромисловому 

виробництві: 

матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 4–5 липня 

2019 р.). Київ: ДІА, 

2019 

3 
Л.В. Касперевич 

Р.М. Гулінчук 

29 

Інструмент 

просторового 

планування у 

контексті 

забезпечення 

сталого розвитку 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

тези 

ВСП «ІІНО 

КНУБА», Київ, 

2019 

3  

 


