
Нові надходження періодичних видань 

 за листопад 2021 року  
 
 

1.  Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно 

- 2021г. N 10 

Закономірності прояву фізичної деградації в орних грунтах України 

/ Пліско І. В.,Уваренко К. Ю.,Крилач С. І. Режим зволоження 

чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення / Демиденко О. 

В. Ефективність біопрепаратів на посівах пшениці та ячменю ярих / 

Власюк О. С. Захист хмелю від первинної інфекції несправжньої 

борошнистої роси / Венгер О. В.,Федорчук Н. А. Бактеріальна 

виразка – небезпечна хвороба каштана кінського в Європі / Буценко 

Л. М. Вирощування міскантусу гігантського як сировини для 

виробництва твердих видів палива на схилових угіддях 

південно-західного Лісостепу / Семенчук В. Г.,Оліфірович В. 

О.,Сандуляк Т. М. Фунгістатичні та антагоністичні властивості 

комплексу протибіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum і 

L. rhamnosus / Ярошенко М. О.,Оробченко О. Л. Теоретичне 

дослідження стійкості руху асиметричного гичкозбирального 

машинно-тракторного агрегату / Булгаков В. М.,Адамчук В. 

В.,Надикто В. Т. Наукові основи формування органічних 

агросистем у Лівобережному Лісостепу / Кудря С. І.,Тараріко Ю. 

О.,Личук Г. І. В. В. Таланов – засновник системи державного 

сортовипробування, видатний селекціонер та організатор 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи / Вергунов В. А. 

Ефективність сорто-підщепних комбінувань нових 

індетермінантних гібридів F1 помідора за вирощування способом 

малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях / Хареба О. В. . - [s. 

l.]. (Шифр В 16/2021/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2021г. N 7 

Зміст:  Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, 

результативність / Гадзало Я. М.,Саблук  П. Т.,Лупенко Ю. О. 

Гарантовання продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19 

/ Пугачов М. І.,Ходаківська О. В.,Шпикуляк О. Г. Аналіз 

виробництва та споживання овочів і картоплі в регіонах України / 

Спаський Г. В.,Трутенко Г. О. Сучасні тенденції формування ринку 

кормозбиральної техніки / Петров В. М.,Захарчук О. В.,Навроцький 

Я. Ф. Роль підприємництва, кооперації та агропромислової 

інтеграції у розвитку сільських територій / Малік  М. Й.,Швець А. 

А. Суспільні інтереси і права лядини за ринкового обігу 

сільськогосподарських земель: світовий досвід для України / 

Бородіна О. М.,Прокопа І. В. Корупційні ризики у сфері земельних 

відносин та напрями їх мінімізації / Риковська О. В. Концептуальні 



засади біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку / 

Кошкалда І. В.,Ряснянська А. М. Інструменти державного 

регулювання ринку агрострахування / Артімонова І. В.,Ткаченко К. 

В. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2021/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2021г. N 10 

Зміст: Сучасна кореволюція: діяльнісний зміст і діалектика 

пізнавальних та когнітивних систем / Тарасевич В.М. 

Оподаткування готівкових розрахунків як засіб обмеження попиту 

на готівку і детінізації економіки / Парнюк  В. О. Формування 

агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних 

інвестиційних процесів / Шубравська О. В.,Прокопенко К. О. 

Судова економічна експертиза з питань трансфертного 

ціноутворення / Фоміна О. В.,Шушакова І. К. Умови і механізми 

дієвого запобігання корупції в Україні / Мандибура В. О. 

Економічне обгрунтування нової статистичної парадигми / Білорус 

О. Г. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2021/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Маркетинг в Україні / Видання Української Асоціації 

Маркетингу. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 4 

Зміст:  Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України 

"Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" ; 

Меморандум про співпрацю між ДПСС України, ІГКР, 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні щодо 

попередження проявів дискримінаційної реклами ; Круглий стіл з 

питань обговорення проєкту Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти на 2022 рік. УАМ готує свої зауваження та 

пропозиції ; Чи допомагають українські контант-центри вирішувати 

проблеми користувачів? 4SERVICE надає дані дослідження, де 

з’ясовує думку українців про турботу з боку бізнесу ; Епіцентр і 

Приватбанк, Порошенко і Ахметов: кого і що найчастіше 

перевіряли в YOUCONTROL? ; InvestForum UA на Канарських 

островах: тренди, які обговорювали власники та менеджери 

українських і міжнародних компаній / Гладунов О.,Богданець Н. 

Вся надія на фактчекінг чи як товаришувати з ботом / Ковальчук С. 

Веган-споживачі як перспективний сегмент ринку органічної / 

Ларіна Я. . Исследования для принятия решений / Швець В. 

Інтернет Асоціація України спільно з Similarweb готові поділитися 

підсумками рейтингу 100 онлайн-медіа другого кварталу (за квітень 

- червень 2021) ; Яким має бути резюме в епоху ремоуту? / 

Пилипенко В. Ефективні комунікації: вчитися не просто потрібно, 

але необхідно / Ланской А. . - [s. l.]. (Шифр М 5/2021/4) 



Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2021г. N 3 
Зміст: Рынок посевного материала масличных культур в Украине в 

2020-2021 гг. и тенденции в семеноводстве ; Производительность 

гибридов подсолнечника в разные по увлажнению годы / Ткалич И. 

Д.,Гирка А. Д.,Бочевар А. В. Влияние способа основной обработки 

почвы и удобрений на агрофизические свойства почвы, 

урожайность и качество зерна сои / Смирнов С. Г.,Нафиков М. 

М.,Фомин В. Н. Высокоолеиновый сорт рапса ярого “ Амулет” / 

Горлов С. Л.,Бочкарева Э. Б.,Горлова Л. А. Получение липосом из 

соевого лецитина / Забодалова Л. А.,Ищенко Т. Н.,Скворцова Н. Н. 

Технологические аспекты производства кислоты олеиновой из 

рапсового масла / Терещук Л. В.,Старовойтова К. В.,Чуглина К. С. 

Современное состояние законодательного регулирования 

содержания трансизомеров жирных кислот в пищевых продуктах в 

Украине и мире / Коваль А. В.,Гринько А. П.,Кравчук А. П. 

Сравнение жирнокислотного состава различных пищевых масел / 

Воловик  В. Т.,Леонидова Т. В.,Коровина Л. М. . - [s. l.]. (Шифр М 

30/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 11 

Зміст: Хто винний у загибелі бджіл? ; Вулики з пінополістиролу 

власноруч ; Органічні та біологічні методи боротьби з кліщем 

Varroa destructor / Войналович М. . Лікувальні та оздоровчі заходи 

за ноземозу медоносних бджіл / Односум Г. В.,Єфіменко Т. М. 

Якою буде зима? / Горніч М. Кавбуз і кавбудек – цінні 

високоврожайні культури / Потопальський А. І. . - [s. l.]. (Шифр П 

41/2021/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 11 
Зміст: (Не) залишитись біля розбитого корита: що варто знати, 

купуючи міксер / Титаренко О. Як отримати максимальний 

результат від вакцинування проти РРСС / Крюкова Л. Нові 

можливості у відгодівлі бичків / Крюкова Л. ''Спожити" – не 

значить "засвоїти": як використати крохмаль кукурудзяного силосу 

на 100%? / Крюков Д. "Санація" вітчизняних деззасобів. Підробка 

чи оригінал? ; Голштини чи джерсеї? Дебати, в яких немає сенсу. - 



[s. l.]. (Шифр Т 10/2021/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8. Український радіологічний та онкологічний журнал. 

Выходит ежеквартально - 2021г. N 3 

Зміст:  
 Контроль спектральних характеристик медичного прискорювача на 

основі порівняння масових коефіцієнтів ослаблення різних 

матеріалів / Чернявський І. Ю.,Старенький В. П.,Макієнко А. С. 

Оцінювання впливу спеціального лікування диференційованого 

раку щитоподібної залози на появу віддалених наслідків з боку 

сечовидільної системи / Васильєв Л. Я.,Радзішевська Є. Б.,Савченко 

А. С. Взаємозв'зок форм верхньощелепних пазух з їх контактами з 

коренями зубів за даними комп’ютерної томографії / Черкас  М. Б. 

Вплив Υ-випромінювання та післяопераційного введення 

цисплатину на інкорпорацію кісткових алоімплантатів у щурів / 

Вирва О. Є.,Головіна Я. О.,Ашукіна Н. О. 

Структурно-функціональний стан карциноми Герена після 

локального фракційного ікс-опромінення та сумісного застосування 

опромінення та мелоскикаму / Лукашова О. П. Цитоморфологічні 

особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком 

радійодорезистентності / Зелінська Г.В.,Коваленко А. Є.,Остафійчук 

М. В. Візуальні та довізуальні МРТ-критерії ранньої діагностики 

церобральної хвороби малих судин у пацієнтів середнього віку: 

клініко-нейровізуалізаційні кореляції / Семьонова О. В.,Мироняк Л. 

А.,Глазовська І. І. Неімунний набряк плода у другій половині 

вагітності: антенатальний ультразвуковий моніторинг та результати 

вагітності у серії з 14 клінічних випадків / Сафонова І. 

М.,Шармазанова О. П.,Бортний М. О. Мультимодальна візуалізація 

і клінічне значення ізольованої вродженої відсутності перикарда / 

Коморовський Р. Р.,Паламарчук Ю. О.,Лубкович О. І. 

Функціональна візуалізація при захворюваннях суглобів: сучасний 

стан та перспективи розвитку (клінічна лекція) / Сатир М. 

В.,Солодянникова О. І.,Новерко І. В. . - [s. l.]. (Шифр У 56/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 


