
Нові надходження періодичних видань 

за жовтень 2019 року  
 
 
 

1.    Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 1998г. N 6 

Зміст: Erlichiozy w swietle najnowszych badan / Platt-Samoraj 

A.,Szweda W.,Ciecierski H. Nowe dane nt. zakazen kaliciwirusami 

krolikow i zajecy / Chrobocinska M. Aktualne poglady na 

patofizjologie enzootyczne bronchopneumonii cielat (EBC) / Bednarek 

D. Znaczenie magnezu dla zwierzat / Kania B. F. Hormon wzrostu 

(GH) - polimorfizm i wplyw na zenskie cechy reprodukcyjne / Lechniak 

D. Grzybice pszczoly miodnej / Jedruszuk A. Konwencja o 

roznorodnosci biologicznej / Mol H. . - [s. l.]. (Шифр М 1/1998/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2019г. N 9 
Зміст:Запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення: потрібні відповідальні та зважені рішення / 

Новаковський Л. Я.,Мартин А. Г. Формування гумусного стану та 

поживного режиму ґрунту під кукурудзу на зерно в сівозміні на 

зрошенні / Вожегова Р. А.,Малярчук М. П.,Малярчук А. С. 

Способи підвищення адаптивних здатностей рослин кавуна до 

негативних абіотичних чинників південного степу / Наумов А. 

О.,Лимар А. О. Вплив змін клімату на розвиток рослинництва в 

умовах Західного регіону / Польовий В. М.,Лукащук Л. 

Я.,Лук'яник М. М. Оцінка біологічних особливостей нового сорту 

беладони прекрасна пані за різних умов вирощування / 

Рудник-Іващенко О. І.,Ярута О. Я. Використання індукованого 

мутагенезу для створення пшениці м’якої ярої з крохмалем типу 

ваксі / Діденко С. Ю.,Голік О. В.,Реліна Л. І. Урожайність та 

гомеостатичність колекційних зразків пшениці ярої / Демидов О. 

А.,Хоменко С. О.,Чугункова Т. В. Агроекологічна ефективність 

елементів технології вирощування міскантусу на радіоактивно 

забруднених ґрунтах / Скачок Л. М.,Потапенко Л. В.,Горбаченко 

Н. І. Моніторинг стихійних звалищ та ґрунтів на основі 

аерофотознімання / Солоха М. О. Методологічні особливості 

розрахунків доз добрив у сівозміні на осушуваних органогенних 

ґрунтах / Слюсар І. Т. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2019/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

 



3.    Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2019г. 

N 3(149) 

Зміст: Клінічний випадок кульгавості тазових кінцівок / 

Річард А. ле Кутор. Застосування протисудомих препаратів у собак 

і котів / Томас В. Б. Контроль лептоспірозу собак у Європі: час 

міняти підходи? / Елліс В. Ф. Краніомандібулярна остеопатія / 

Карлос А. Райс. Рекомендації з антимікробної терапії захворювань 

верхніх дихальних шляхів котів / Лаппіна М.,Блонде Дж.,Буте Д. 

Як змусити корову більше їсти ; Вакцинація - частина програми 

здоров’я стада ; Правила забору назальних мазків і оральних рідин 

у свиней / Хейко Натха. Стратегії годівлі поросят для кращих 

приростів і профілактики діареї / Мавромікаліс Іоаніс. 

Непродуктивні дні: курс на скорочення ; Дельфин и экология / 

Марканов Н. М.,Ушаков О. С. . - [s. l.]. (Шифр В-14/2019/3(149)) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4.    Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 8 

Зміст: Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону 

збереження енергії / Шпичак О. М.,Боднар О.В. Аналіз та 

моделювання енергетичного потенціалу рослинних решток 

вітчизняного аграрного сектору / Скрипник А. В.,Клименко Н. 

А.,Нам’ясенко Ю. О. Моніторинг сільськогосподарських угідь із 

застосуванням систем дистанційного зондування земель / 

Данкевич В. Є.,Данкевич Є. М. Розподіл доходів у сільському 

господарстві в контексті інклюзивного розвитку / Киризюк С. 

В.,Риковська О. В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення 

операційних витрат сільськогосподарських підприємств / Олійник 

О. В.,Макогон В. В.,Брік С. В. Оцінка сільськогосподарського 

майна: проблеми та перспективи дій / Захарчук О. В. Соціальний 

капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в 

сільському господарстві / Грицаєнко М. І. Сільські території як 

об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової 

інтерпретації / Бакун Ю. О.,Ксенофонтов М. М.,Байдала В. В. 

World Organic Market and Ukraine / Dukhnytskyi B. V. 

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості 

національних екосистем / Яснолоб І. О.,Чайка Т.О.,Зоря О. П. 

Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю 

аграрних підприємств / Тарасюк А. В. Лісокористування на 

територіях районів  Житомирської області, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС / Фітісов  А. М. . - [s. l.]. (Шифр Е 

22/2019/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2019г. N 5 



Зміст: Щодо окремих аспектів взаємовідносин України з 

МВФ / Кораблін С. О. Україна та МВФ: основні аспекти 

співробітництва / Петрик О. І. "Труднощі перекладу", або існуючі 

підходи до співпраці з МВФ та реальні можливості / Шаров О. М. 

Порядок розрахунку квот після реформи МВФ: зміни в єдиному 

пакеті / Борзенко О. О. Проблеми співробітництва України з 

міжнародними фінансовими організаціями / Плотніков О. В. Роль 

МВФ як суб’єкта глобального управління в розвитку світової 

економіки / Панфілова Т. О. Співпраця з МВФ: вплив на 

економічне зростання країн світу і України / Редзюк Є. В. 

Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і 

кооперативів, що їх обслуговують / Кузняк Б. Я. В. Є. Кваснюк про 

залежність економічного зростання від рівня заощаджень / 

Крючкова І. В. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2019г. N 6 

Зміст: Концепція ефективного зниження емісії СО2 в 

енергетичному секторі України / Сердюк О. С. 

Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: 

фактор суперництва, тенденції та результати / Шірінян А. С. 

,Шірінян Л. В. Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: 

основні характеристики процесу / Шубравська О. В. Специфіка 

вартісного виміру цінності екосистемних послуг при визначенні 

збитку від забруднення навколишнього природного середовища / 

Веклич О. О. Охорона прав інтелектуальної власності в глобальних 

процесах розвитку цифрової економіки / Хаустов В. К. . - [s. l.]. 

(Шифр Е 23/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7.  Економіка України. Выходит ежемесячно - 2019г. N 7/8 

Зміст: Поведінкова економіка: епістемічний поворот у 

трактуванні раціональності / Безгін К. С.,Ушкальов В. В. 

Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: 

регіональні особливості та аспекти економічної безпеки / 

Васильців Т. Г.,Лупак Р. Л. Концептуальні засади розроблення 

пакета фіскальних правил для України / Кудряшов В. П. Напрями 

вдосконалення регулювання ринку страхування / Клименко О. В. 

Особливості функціонування соціогуманітарного простору в 

умовах децентралізованого управління: досвід Польщі та уроки 

для України / Бутко М. П.,Ревко А. М. . - [s. l.]. (Шифр Е 

23/2019/7/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

 

 

8. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2019г. N 10 

Зміст: Кінь кульгає - стронгілід має / Флуєрар Н. . Ризик з 

води / Ординська Д. Як з’їсть, так і приведе / Достоєвський П. П. 

Де свині, там і стрептокок / Корнієнко Л. Є.,Царенко Т. 

М.,Савченюк М. О. . Прибився з Європи / Напненко О. О. 

Еймеріози у кролів / Литвиненко М. . Складний для діагностики і 

лікування ; Радіємо разом / Любезнікова Ю. Вижити  взимку / 

Назаренко О. С. Діагностуємо лайм-бореліоз / Супрун М. Молоком 

і не пахне / Лець В. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9.  Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 9 

Зміст: Ключові аспекти дії сучасних пробіотичних препаратів 

як екологічно безпечної альтернативи антибіотикам у птахівництві 

/ Назар Х.,Матюха І. Повышение эффективности вакцин с 

использованием синбиотика. ; Использование в кормлении 

органических кислот и фитопрепаратов / Нагорная Л.,Бондарь С. 

,Ворожбитов О. Правильне зберігання зерна допоможе зберегти 

ваш урожай ; Особенности перевозки комбикормов в контексте 

ужесточения весового контроля на территории Украины ; Без 

антибиотиков бройлер / Слюсарь А. Розробка технології 

використання некондиційних яєць в годівлі сільськогосподарської 

птиці / Єгоров  Б. В.,Ворона  Н. В.,Макаринська А. В. 

Выращивание ремонтного молодняка яичных кур  / Рябоконь Ю. 

А.,Рябоконь В. В. Применение жиров в кормлении птицы / 

Скворцова Л. Н.,Свистунов А. А. Практичний приклад: як 

встановити причину посиніння та некрозу вух у поросят? / 

Неверковець Н. Ю.,Єфімов В. Г.,Кокарєв А. В. Инфекционный 

полисерозит свиней (Болезнь Глессера) / Пейсак З. Безпечність 

масової вакцинації свиноматок від ВРРСС / Нечипуренко О. О. 

Кормление свиноматок соответственно их потребностям / Кульман 

К. Ферменти в годівлі ВРХ / Палій А. Здоровый теленок - хорошая 

и продуктивная корова / Shpylchak A. Потребность коров и 

молодняка КРС в аминокислотах / Бабенко Е. . - [s. l.]. (Шифр 

К25/2019/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10.    Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2019г. N 2 
Зміст: Экономические показатели работы масложировой 



отрасли Украины в сентябре-июне 2018/19 МГ ; Логистика 

масложировой продукции и сырья в Украине в январе-июне 2019 

г., деятельность АМПУ и новые проекты ; Климатические зоны 

Украины существенно сместились: новая карта климатических зон 

; Сельское хозяйство Украины: вызовы и пути развития в условиях 

изменения климата / Прокопенко Е. А. Влияние способов сева и 

нормы высева семян на продуктивность растений сортов сои 

различных групп спелости / Черенков А. В. Современные тренды в 

технологиях производства и потребления растительных белков / 

Носенко Т. Т. Применение мембран в технологии добывания 

растительных масел / Матюхов Д. В. Низкотемпературная 

дезодорация масел без использования дезодорационной колонны / 

Демидова А. А. О ценности подсолнечного шрота в качестве 

источника природных антиоксидантов / Лабейко М. А. 

Исследование изменения концентраций твердых и жидких  

триацилглицеролов в жирах методом дифференциаотной 

сканирующей калориметрии / Демидов И. Н.,Голодняк В. 

А.,Мазаева В. С. . - [s. l.]. (Шифр М 3/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 

2019г. N 5 
Зміст: Клинический случай “White-shaker” синдрома 

(синдром Тремора, поддающегося стероидной терапии / 

Федорович  В. Л.,Каратаев П. С. Антибактериальная терапия в 

гастроэнтерологии собак и кошек / Морозенко Д. В.,Глебова Е. В. 

®Значение Fortiflora® в успешном лечении  хронического колита 

собак / Daumas C/. Тучноклеточные опухоли у кошек. Клинические 

дополнения и возможные новые терапевтические подходы / 

Лебедик К. Отравление пиретринами и пиретроидами собак и 

кошек / Тульчевская И. С. Гиперплазия периферических 

лимфатических узлов, характерная для молодых кошек / Лебедик 

К. Коррекция копытного рога самки жирафа в муниципальном 

автономном учреждении “Красноярский парк флоры ифауны 

“Роевой ручей” / Семенов А. ,Березина И. Эндоскопическое 

определение пола у птиц / Котова А. А. Комбинированная 

мультимодальная анестезия при политравме / Дейнега А. . 

Видеоотоскопия в диагностике заболеваний наружного слухового 

аппарата у животных / Марунчин А.А. Контроль психогенной 

алопеции у кошек / Лебедик К. Инфекционный перитонит у кошек. 

Клинический случай / Лунин А. С. . - [s. l.]. (Шифр М 45/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12.  Птахівництво Україна / Видавництво "Агро-прес". 



Выходит ежемесячно - 2019г. N 9 

Зміст: Застосування пробіотиків як екологічно безпечної 

альтернативи антибіотикам у живленні птиці / Назар Х.,Матюха І. 

Reasil - реальна сила для тварин і для птиці ; О функциональных 

комбикормах и правильном поении птицы / Егоров Б. 

В.,Кузьменко Ю. Я. Использование мультибиотика BIOLEX®-MB 

40 при производстве товарного яйца (2 серия испытаний) / 

Нагорная Л.,Боднарь С.,Ворожбитов О. Качественное кормление 

рентабельно! / Молнар И. Перспективи ринку олійних культур в 

Україні та світі / Свідерський С. Інфекційна бурсальна хвороба 

курей (хвороба Гамборо) ; Комплексний підхід до діагностики 

сальмонельозу птиці / Кокарев А. В.,Василенко Т. О.,Масюк Д. М. 

Енергозберігаючі рішення від компанії Prüllage Systeme GmbH ; 

Линяння сільськогосподарської птиці / Білецький Є. М.,Владикін 

К. П. Голошийні кури / Швайка Б. Сучасні породи і кроси індиків / 

Мельник В. О. Ефективність використання високопротеїнового 

соняшникового шроту в годівлі батьківського стада індиків / 

Гавілей О.,Панькова С.,Бахмутян Н. Кормление и поение индюшат 

/ Рябоконь Ю. А. . - [s. l.]. (Шифр П 9/2019/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13.  Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2019г. 

N 10 
Зміст: Декорації нового часу, або усвідомлення власних 

помилок у гонитві за світовими тенденціями / Башинський В. В. 

Огляд ринку свинини в Україні / Гриценко Д. Корова вдома - 

вигідно чи ні? / Поступаленко П. Практичні аспекти 

амінокислотного живлення курчат-бройлерів / Бойко Г.,Шарій 

Т.,Карвацький І. Застосування гепатопротекторів для лікування 

отруєнь промислової птиці / Новаковський Д. PoultyStar® 

доказывает свою эффективность  ; Потужний СТИМУЛ імунітету 

ваших тварин / Ковач Т. Біобезпека під час проведення полювання 

/ Рєвнівцев О. Перевірка якості води в лінії напування птиці: 

спрощення й автоматизація контролю / Лукашевська К. Сравнение 

производственных данных цыплят при использовании "детских" 

кормушек вместо поддонов для корма / Зарик М.,Фейрчайлд 

Б.,Аклтан А. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14. Тваринництво України / М-во аграрн. політики 

України; Українська акад. аграрн. наук. Выходит ежемесячно - 

2019г. N 5/6 
Зміст: Технологія вирощування м’ясних кіз ; Мікроскопічна 

будова дванадцятипалої кишки м’ясних курчат за впливу кормових 



добавок з морських гідробіонтів / Данкевич Н.,Бирка О. В.,Фесенко 

І.  А. Ефективність використання кормової добавки Альфасорб у 

годівлі корів / Решетніченко О. ,Тарасенко Л.,Розум Є. Є. . - [s. l.]. 

(Шифр Т53/2019/5/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

15. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2019г. N 10 

Зміст: Як підготувати секцію опоросу / Мацюченко О. Ринок 

кормів та кормових добавок: щедрий стіл чи дієта?. / Карнасюк 

Ю.,Крюкова Л. Еко-відпочинок для великої рогатої худоби: 

сучасні альтернативи традиційним підстилкам / Мінаєв Д.,Крюков 

Д. Оптимальна кількість вітаміну А в раціонах жуйних / Шестак 

Є.,Крюкова Л. Ризики, пов’язані з антимікробною терапією ; 

Імунітет телят: як посилити стійкість до захворювань / Крюкова Л. 

Як пити дати... або 12 правил питного режиму поросят / Соколов  

В. ,Бабань О. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16. Український біофармацевтичний журнал. Выходит 

ежеквартально - 2019г. N 3 

Зміст: Сучасний стан розробки таблеток, що розпадаються у 

ротовій порожнині / Зупанець І. В.,Рубан О. А.,Колісник Т. Є. 

Обгрунтування способу введення лізоциму гідрохлориду та 

аскорбінової кислоти у склад гумок жувальних лікувальних 

"Лізодент С" / Маслій Ю.С.,Рубан О. А.,Колісник Т. Є. 

Substantiation of auxiliary substances of in the composition of tablets 

with dry extract of zingiber officinale / Alkhalaf Malek Walid 

Ahmad,Ruban O. ,Kutova O. Вивчення фізико-хімічних та 

біофармацевтичних властивостей важкорозчинних субстанцій для 

прогнозування складу та технології твердих лікарських форм / 

Щиковський О. Е.,Крутських Т. В.,Чегринець А. А. Встановлення  

умовно терапевтичної дози сухого екстракту з листя салату 

посівного на моделі тетрахлорометанового ураження печінки 

щурів / Пида В. П.,Фіра Л. С.,Лихацький П. Г. Impact of succinate 

derivatives on oxidant/antioxidant balance system in the rat pancreas 

and liver / Palagina I. Вплив введення мелатоніну на стан 

глутатіонової системи і рівень гідроген сульфіду у крові щурів при 

алоксановому цукровому діабеті / Лугініч Н. М.,Геруш І.В. Вплив  

супозиторіїв "Меланізол" на рівень електролітів у щурів на тлі 

експериментального вагініту / Должикова О. В.,Малоштан Л. М. 

Вивчення фенольних речовин у траві маруни дівочої методом 

тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної 

хроматографії / Гордєй К. Р.,Гонтова Т. М. ,Сербін А. Г. Вміст 



карбонових кислот у насінні Nigella sativa та N. damascena / 

Шанайда М. І. Дослідження фенолокарбонових кислот сировини 

безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum) / Москаленко 

А. М.,Попова Н. В. . - [s. l.]. (Шифр У 13/2019/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


