
ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ   ТА НАУКИ



Даниленко А.С. Моя Україно, вірю в 
твоє майбутнє. – Київ: Урожай, 2001. –

312 с.

В книжці вміщено наукові статті з питань стану та перспектив розвитку аграрного сектора економіки
України, виступи та доповіді на міжнародних конференціях і симпозіумах, сесіях Верховної Ради
України, засіданнях Уряду та Ради регіонів при Президентові України, перед трудівниками і
виборцями Анатолія Степановича Даниленка, доктора економічних наук, заслуженого працівника с.-
г., депутата Верховної Ради України, нині – голови Державного комітету України по земельних
ресурсах.



Даниленко А.С. Моя Україно, вірю в 
твоє майбутнє. Книга 2.  – Київ: 
Урожай, 2001. – 312 с.

У книзі другій вміщено виступи і доповіді Анатолія Степановича Даниленка, розкрито основні
напрями проведення земельної реформи в умовах переходу до ринкових відносин, питання
екологічного, ефективного, раціонального використання земель, охорони і збереження
земельного обігу, вдосконалення законодавчої та нормативної баз реформування земельних
відносин, забезпечення гарантій громадян на право власності на землю тощо.



Актуальні питання розвитку земельної
реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д.
Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; за ред. Ю.Д.
Білика. – К. : Урожай, 2004. – 96 с.

Це видання є додатком до журналу "Землевпорядний вісник" №4. У ньому висвітлено
питання історії земельних відносин та земельного реформування в Україні. Приділено увагу
законодавчій базі земельної реформи, подано перелік і короткі анотації законодавчих та
інших нормативно-правових актів, наведено стан і перспективи розвитку земельних відносин
у нашій державі. Для працівників органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, спеціалістів землевпорядних органів, закладів освіти, які займаються
проблемами земельної реформи.



Земельне законодавство України : збірник
нормативних актів, судової та арбітражної
(господарської) практики : у 2-х кн. Кн.1 / за
ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – Київ : Урожай, 2002. – 688 с.

Дане видання містить законодавчі та підзаконні акти земельного законодавства України (у тому
числі новий Земельний кодекс України), велику кількість витягів з інших актів вітчизняного
законодавства (в частині земельно-правових норм). У збірнику також подані найважливіші
матеріали судової та арбітражної практики з питань застосування норм земельного права. Усі
законодавчі і підзаконні акти наведені станом на 1 листопада 2001 року.



Земельне законодавство України : збірник 
нормативних актів, судової та арбітражної 
(господарської) практики : у 2-х кн. : Кн.2 / за ред. А.С. 
Даниленка, Ю.Д. Білика. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
Київ : Урожай, 2002. – 672 с.

Дане видання містить законодавчі та підзаконні акти земельного законодавства
України (у тому числі новий Земельний кодекс України), велику кількість витягів з
інших актів вітчизняного законодавства (в частині земельно-правових норм). У
збірнику також подані найважливіші матеріали судової та арбітражної практики з
питань застосування норм земельного права. Усі законодавчі і підзаконні акти
наведені станом на 1 листопада 2001 року.



Ігнатенко М. М.
Соціально-економічний розвиток сільських 

територій : монографія / М. М. Ігнатенко ; за 
ред. А.С. Даниленка. – Херсон : Айлант, 
2010. – 238 с.

У монографії узагальнено теоретико-методичні засади та практичний досвід
формування та розвитку сільських територій України. Висвітлено соціально-
економічну сутність сільських територій, принципи і прояви їх функціонування.
Охарактеризовано процеси диверсифікації зайнятості, видів економічної
діяльності на селі. Для керівників, спеціалістів, науковців, студентів.



Білоцерківський національний 
аграрний університет - від витоків до 
сьогодення / за ред. В.М. Власенка. –
Біла Церква : БНАУ, 2011. – 320 с.

Висвітлено історію розвитку Білоцерківського національного аграрного 

університету від витоків (1630р.) до сьогодення. Узагальнюється досвід 

діяльності його колективу щодо вдосконалення процесу навчання та 

виховання спеціалістів сільського господарства, впровадження у 

виробництво наукових розробок.



Агрономічному факультету - 90 : історія і 
сучасність (1920-2010) / А.С. Даниленко, Л.А. 
Козак, О.С. Городецький та ін. – Біла Церква, 
2010. – 186 с.

У книзі викладено історію створення та становлення агрономічного 
факультету Білоцерківського національного аграрного університету, 
його сьогодення та перспективи розвитку.



Основи сталого розвитку аграрного сектора : 
досвід та знання Франції, Чеської республіки, 
України / за ред. Я.Сансебе, Т.М. Димань. –
Біла Церква, 2010. – 300 c.

Представлено теоретичні і практичні аспекти сталого розвитку різних галузей

аграрного сектору з урахуванням соціальних, екологічних та економічних чинників.

Висвітлено українські проблеми в галузях економіки, екології, агрономії та с/г

машинобудування на шляху до сталого розвитку. Наведено приклади вирішення

екосередовищних проблем, засоби і методи забезпечення сталого розвитку з

досвіду французьких, українських та чеських фахівців.



Концептуальні основи сталого розвитку
агросфери: навчальний посібник / О.М.
Варченко, А.С. Даниленко, О.В. Шубравська та
ін. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 160 с.

Подано концептуальні основи забезпечення сталого розвитку соціально-
економічних систем у цілому та агропродовольчого комплексу зокрема як
важливого сектору народного господарства. Висвітлено основні проблеми
застосування концепції сталого розвитку в контексті глобалістичних процесів
економічного, екологічного та соціального характеру і узагальнені найбільш
грунтовні розробки вітчизняних та зарубіжних авторів.



Логістика: теорія і практика : навч. посіб. 
/ А.С. Даниленко, О.М. Варченко, О.В. 
Шубравська та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 
2010. – 408 с.

Навчальний посібник включає теоретичний і необхідний інструментарій для 

розгляду конкретних виробничих ситуацій і рішення задач у функціональних 

областях логістики. Він містить комплексний набір завдань та вправ, які 

розвивають практичні навички розробки ефективних управлінських рішень 

впродовж усього логістичного ланцюга поставок.



Фінансовий менеджмент : навчальний 
посібник / О.М. Варченко, А.С. Даниленко, 
Д.Ф. Крисанов та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. 
– 396 с.

У навчальному посібнику висвітлено широке коло питань в області управління
фінансовою діяльністю підприємства. Розглянуто питання еволюційного розвитку
фінансового менеджменту як науки, фінансового аналізу діяльності підприємства,
формування організаційних засад фінансового менеджменту на підприємстві.



Конкурентоспроможність аграрного
підприємства : навч. посібник / А.С.
Даниленко, О.М. Загурський, П.І. Юхименко
та ін.; за ред. А.С. Даниленко. – Біла Церква
: БНАУ, 2018. – 248 с.

Навчальний посібник присвячений розробці теоретичних і методичних засад
конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки, що має
теоретичне та прикладне значення. Становить науковий та практичний інтерес для
вчених-економістів, керівників і спеціалістів підприємств аграрного сектору
економіки, а також для аспірантів та студентів економічних спеціальностей.



Публічне адміністрування : навчальний
посібник / А.С. Даниленко, П.І.
Юхименко, Т.В. Сокольська та ін.; за
ред. А.С. Даниленка, П.І. Юхименка, Т.В.
Сокольської. – Київ : Центр учбової
літератури, 2019. – 288 с.

Навчальний посібник містить широкомасштабний спектр складових публічного адміністрування,
починаючи від історії виникнення науки й закінчуючи розвитком публічної культури. Видання
охоплює найважливіші теми, які мають вивчити майбутні фахівці, зокрема, методологічні основи
публічного адміністрування; його систему, моделі, принципи, завдання та функції; форми, методи і
стилі публічного адміністрування; особливості прийняття управлінських рішень, та правове
забезпечення надання адміністративних послуг. Становить науковий та практичний інтерес для
вчених-економістів, керівників різних управлінських структур, а також для аспірантів і студентів
аграрних вишів за спеціальністю публічне управління та адміністрування.



Конкурентоспроможність підприємства :
підручник / П.І. Юхименко, А.С. Даниленко,
С.Г. Батажок та ін. ; за ред. А.С.
Даниленка. – Київ : Центр учбової
літератури, 2020. – 320 с.

Підручник присвячений розробці теоретичних і методичних засад

конкурентоспроможності підприємства, що має теоретичне та прикладне значення.

Підготовлено відповідно до програми курсу для вишів України. Для вчених-

економістів, аспірантів, студентів.



Даниленко А. С.
Розвиток підприємництва в АПК України 

(теоретико-прикладні аспекти) : монографія / 
А. С. Даниленко. – Львів : ІРД НАН України, 
1997. – 224 с.

В монографії висвітлені теоретичні та прикладні аспекти розвитку підприємництва АПК
в умовах роздержавлення колгоспно-радгоспної власності, реструктуризації форм
господарювання, обгрунтовані напрями забезпечення ефективності функціонування
підприємницьких структур. Для підприємців, менеджерів, наукових працівників, які
займаються проблемами організації підприємницької діяльності в АПК та пошуком
шляхів підвищення ефективності господарювання.



Сільськогосподарська кооперація:
зарубіжний досвід та перспективи
впровадження у вітчизняну практику :
монографія / А.С. Даниленко, О.М.
Варченко, І.В. Артімонова та ін. – Біла
Церква : БНАУ, 2011. – 259 с.

У монографії узагальнено зарубіжний досвід і вітчизняну практику сільськогосподарської
кооперації та агропромислової інтеграції. Розкрито організаційно-правові засади та практичні
підходи кооперації у відповідних країнах світу і обгрунтовано найбільш перспективні та економічно
прийнятні форми кооперативної та інтеграційної взаємодії у вітчизняному АПК. Для працівників
управління АПК, викладачів, науковців.



Світовий та вітчизняний досвід 
регулювання ринку молока : монографія / 
А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. 
Свиноус та ін. – Біла Церква, 2012. – 236 с.

Досліджені теоретичні та практичні підходи державного регулювання ринку молока
в Україні та провідних країнах світу. Обгрунтовано необхідність формування дієвої
цілісної системи економічних методів регулювання виробництва молока та
молокопродукції, що передбачає розробку та реалізацію відповідної фінансово-
кредитної, цінової, податкової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики.



Шляхи підвищення родючості чорнозему 
типового в Лісостепу України : монографія / 
А.С. Даниленко, В.І. Дубовий, Ю.Д. Білик та 
ін. – Біла Церква, 2015. –78 с.

Наведені основні способи підвищення родючості чорнозему типового в Лісостепу України,
використання яких уже найближчим часом дозволить господарствам усіх форм власності через
маловитратні заходи в підвищенні родючості грунту вийти на одержання сталих, якісних,
екологічно чистих, конкурентоспроможних урожаїв.



Методичні підходи оцінки діяльності особистих 
селянських господарств / І.М. Демчак, Д.М. 
Микитюк, І.В. Свиноус, … А.С. Даниленко та ін. -
Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2018. -
92 с.

Викладено результати досліджень ефективності діяльності особистих селянських господарств,
визначено теоретичні підходи до трактування поняття "особисте селянське господарство",
охарактеризовано функції, які виконує особисте селянське господарство в сучасних умовах
відносно суспільства і населення, представлено методичні підходи оцінки діяльності ОСГ.



Інституалізація публічного управління та 
адміністрування у контексті інноваційного 
розвитку сільських територій: теорія і практика: 
монографія / А.С. Даниленко, П.І. Юхименко, Т.В. 
Сокольська та ін. - Київ: Центр учбової літератури, 
2018. – 320 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і практичних засад формування інституціонального
середовища публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських
територій. Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників різних
управлінських структур, а також для аспірантів та студентів аграрних вищих навчальних закладів за
спеціальністю публічне управління та адміністрування.



Конкурентоспроможність підприємства аграрного
сектору економіки: інституціонально-інноваційний
аспект : монографія / А.С. Даниленко, О.М.
Загурський, П.І. Юхименко та ін.; за ред. А.С.
Даниленко. – Біла Церква : БНАУ, 2018. – 374 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методичних засад інституціонально-інноваційних
аспектів конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки, що має теоретичне та
прикладне значення. Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників
і спеціалістів підприємств аграрного сектору економіки, а також для аспірантів та студентів
економічних спеціальностей.



Управління дебіторською заборгованістю у 
сільськогосподарських підприємствах: 
фінансово-обліковий аспект : монографія / А. С. 
Даниленко, О. М. Варченко, І. В. Свиноус та ін. ; 
за ред. О.М. Варченко. – Біла Церква : БНАУ, 
2019. – 288 с.

У монографії розглядається поняття дебіторської заборгованості та особливості її формування у
сільськогосподарських підприємствах, її економічна сутність, види і роль у господарській
діяльності, обгрунтовано рекомендації по веденню бухгалтерського обліку розрахункових
операцій та контролю за обсягами і термінами погашення, а також формування ефективного
механізму для практичних цілей та ілюстрація його використання. Для керівників і фахівців
аграрного сектору, працівників органів управління агропромислового розвитку, наукових
співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих аграрних навчальних закладів освіти.



Державно-підприємницьке партнерство у 
створенні інфраструктури сільськогосподарських 
територій: теорія і практика: монографія / П.І. 
Юхименко, А.С. Даниленко, С.П. Батажок та ін.; за 
ред. Даниленко А.С. – Біла Церква: БНАУ, 2020. –
225 с.

Монографія присвячена узагальненню теоретичних і практичних засад розвитку державно-
підприємницького партнерства у створенню інфраструктури сільських територій. Становить
науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників різних управлінських
структур, а також для аспірантів та студентів аграрних вищих навчальних закладів за
спеціальністю економіка, менеджмент, публічне управління та адміністрування.



Сільський сектор Київської області в умовах
суспільних трансформацій : колективна
монографія / А. С. Даниленко, О. М.
Варченко, Д. Ф. Крисанов та ін. – Біла Церква
: БНАУ, 2020. – 306 с.

На основі структуризації та обґрунтування концепції сільського сектора проаналізовано
розвиток його аграрної і соціальної підсистем у пристоличному регіоні, висвітлено тенденції
поглиблення їхньої розбалансованості й асиметричності. Розкрито позитивну роль
децентралізації в подоланні негативних трендів у сільському секторі та зміцненні потенціалу
об'єднаних територіальних громад.



Методичні вказівки до виконання курсової
роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
для студентів економічного факультету всіх форм
навчання / А.С. Даниленко, А.О. Погорілий, Т.П.
Житник. – Біла Церква, БНАУ, 2012. – 18 с.

Надано роз`яснення щодо написання курсової роботи з дисципліни "Економіка 
підприємства" для студентів економічного факультету всіх форм навчання.



Магістерська програма виробничого спрямування 
зі спеціальності «Економіка підприємства» / А.С. 
Даниленко, Т.П. Житник. – Біла Церква: БНАУ, 
2010. – 42 с.

Наведено концепцію формування змісту магістерської програми виробничого спрямування,
структуру програми, яка містить нормативну частину згідно Галузевого стандарту вищої освіти
МОНУ та вибіркову (вибір ВУЗу, вибір студента) частину, анотований перелік дисциплін,
правила вступу на ОКР "Магістр" на магістерську програму виробничого спрямування,
запропоновано орієнтовний перелік тем магістерських робіт та можливі кваліфікації згідно ДК
України. Для науковців, викладачів і студентів аграрних вищих навчальних закладів з
підготовки фахівців напряму 0501 "Економіка і підприємництво".



Магістерська програма дослідницького 
спрямування спеціальності “Економіка 
підприємства”/ А.С. Даниленко, А.О. Погорілий, 
Т.П. Житник. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 36 с.

У посібнику наведено методологію формування змісту магістерської програми
дослідницького спрямування, структуру програми, що містить нормативну частину
відповідно до Галузевого стандарту МОН України та вибіркову частину, анотований
перелік дисциплін, правила вступу на ОКР “Магістр”, запропоновано орієнтовний
перелік тем магістерських робіт та можливі кваліфікації відповідно до ДК України. Для
науковців, викладачів і студентів вищих аграрних навчальних закладів з підготовки
фахівців напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.
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