
 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019  
 
 
 
 

1.    Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics / Національна 
академія управління. Выходит ежемесячно - 2018г. N 3 

Зміст: Вплив податкового навантаження на ділове середовище і прямі іноземні 
інвестиції в країнах "Вишеградської четвірки" / Бєлікова А.,Хакалова Я.,Пшенкова  І. 
Ідентифікація впливу якісних характеристик державного управління на параметри 
економічного розвитку країни / Кириченко К. . Роль кластерних стратегій у підвищенні 
конкурентносроможності національної економіки України / Костинець Ю. В. Розвиток 
автомобільного транспорту в Україні у фокусі міжнародних порівнянь / Овчар П. А. 
Напрямки підвищення економічної ефективності діяльності вегетаріанських ресторанів / 
Толок Г. А. Особливості процесу формування рішень в області антикризового 
управління промисловими підприємствами / Череп  Алла  В.,Корженевська Вікторія  
М. Екологічний маркетинг в контексті управління морським портом / Диба  Інна 
Л.,Кошара Катерина А. Системно-інформаційний напрям прогнозування фінансової 
спроможності промислового підприємства / Темчишина Юлія Л. Маркери цифровізації 
взаємодії з клієнтами / Наторіна Альона О. Моделювання системи моніторингу 
використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах / Пруненко 
Дмитро О. Сравнительный анализ взаимосвязей курса азербайджанского маната и 
основных его макроэкономических детерминантов / Оруджев Эльшар  Г.,Исазаде 
Айтен Э. . - [s. l.]. (Шифр Е 26/2018/3) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
2.    Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics / Національна 
академія управління. Выходит ежемесячно - 2018г. N 4 

Зміст:: Еволюція концепції економіки культури та культурних індустрій / Проскуріна 
Марія  О. Фактори міжнародної торгівлі продукцією культурних індустрій / Гужва Ігор 
Ю. Концептуальні підходи до розвитку ринку індустрії моди / Ясинська Олена Г. Сучасні 
форми об’єднань підприємств в енергетичній сфері економіки України / Загарій Віта К. 
Оцінювання конкурентоспроможності вегетаріанського кафе / Толок  Галина  А. 
Обгрунтування регіональних пріоритетів розвитку трьохстороннього партнерства / 
Слюсаренко  Вікторія  Є. Методи і моделі оцінювання якості освітньої діяльності як 
складової економіки / Антонова  Олена  М. Індексний метод аналізу цін продукції 
харчової промисловості / Роганова Ганна О. . - [s. l.]. (Шифр Е 26/2018/4) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
3.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 2019г. N 2 

Зміст:  Формування землекористування об’єднаних територіальних громад на 
другому етапі децентралізації влади / Новаковський Л. Я.,Новаковська І. О. Кормова 
продуктивність люцерно-злпкової залежності від системи удобрення та способу 
передсівної обробки насіння бобового компонента / Сеник І. І. Сучасний екологічний 
стан малих річок Західного Полісся України (на прикладі річок Луга та Гапа) / Яцик А. 
В.,Пашенюк І. А.,Гопчак І. В. Інституційні важелі забезпечення еколого-економічної 
ефективності сільськогосподарського землекористування / Бутрим О. В.,Дорощук В. 
В.,Комарова Н. В. Професор В. І. Ковалевський - видатний учений та організатор 
вітчизняної сільськогосподарської справи / Вергунов  В.  А. . - [s. l.]. (Шифр В 
16/2019/2) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
4.    Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 9/10 

Зміст:: Екологічне обгрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих батарейок / 
Клименко М.,Прищепа А. ,Бєдункова О. . Екологічними стежками рідної України: осінні 
маршрути ; Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія / 
Мазуренко О. . Моніторинг, збереження і відновлення ботанічних пам’яток природи для 
технологій комплексного озеленення Львова / Мокрий В.,Гречаник Р.,Мороз О. Розумне 
зростання та новий урбанізм: міський розвиток в умовах "заповненого світу" / Дронова 
О. Енергетична утилізація твердих побутових відходів відповідно до національної 
Стратегії поводження з відходами в Україні / Павлюк Н.,Сігал О. Екосанітарія -  підхід 



до вирішення окремих питань екологічної безпеки на  залізничному транспорті / 
Грицишин П.,Джус В. Кращі практики поводження з відходами в рамках міжнародного 
співробітництва європейських університетів / Михайленко В. ,Близнюк М. . - [s. l.]. 
(Шифр Е 21/2018/9/10) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
5.    Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 2 

Зміст:  Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних 
територіальних громад / Рябоконь В. П. Досягнення рівноваги на потенційному ринку 
землі України в умовах макроекономічної нестабільності / Скрипник А. В.,Ткачук В. 
А.,Андрющенко В. М. Розвиток скотарства як чинник формування соціальної 
ефективності / Шиян Н. І. Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в 
Україні / Захарчук О. В. Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах 
диверсифікації їх діяльності / Павленчик  Н. Ф. Інвестиційне забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств / Мацибора Т. В. Аграрно-продовольча продукція в 
товарній структурі зовнішньої торгівлі України / Сегеда С. А. Ринковий обіг земель 
сільськогосподарського призначення в Ізраїлі / Ходаківська О. В. Державна  підтримка 
сільського господарства в Україні / Ільчук О. М. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2019/2) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
6.    Економічна теорія / НАНУ. Выходит ежеквартально - 2018г. N 4 

Зміст:  Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація / Гриценко А. Нові 
тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності 
соціально-економічного розвитку / Яременко О. Пошук нової моделі 
соціально-економічного розвитку - пріоритетне завдання суспільних наук / Єщенко П. 
Економія та демократія у фіскальній політиці / Москаленко О. . Теоретичний та 
прикладний аспекти правил макроекономічної політики в контексті фінансування освіти 
/ Радіонова І.,Усик В. Тема 38. Міжнародна економічна інтеграція та європейські 
інтеграційно-конвергенційні процеси / Бурлай Т. . . - [s. l.]. (Шифр Е 4/2018/4) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
7.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно 
- 2019г. N 3 

Зміст:  Рослини проти еймеріозу / Франчук-Крива Л. О. Як виправити отрутнілу сім’ю / 
Ведмідь І. В.,Козачок К. В. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/3) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
8.    Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 2 

Зміст:  Контроль качества кормов, как важная часть биобезопасности защиты 
предприятий от вирусных заболеваний / Ричардсон К. Натузим - шедевр мировых 
энзимных технологий / Деева Л. . технологічні процеси змішування компонентів 
комбікормів / Єгоров  Б. В. Вплив рівня роздроблення зерна пшениці на будову і 
функціонування шлунково-кишкового тракту птиці / Ліпінський К.,Висоцкі М. Влияние 
минералов на качество скорлупы яйца / Петросян  А. В. Кормление яичных кур. Ч. 2 / 
Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Альтернативний підхід до вирішення проблеми 
сальмонельозу та колібактеріозу  у сільськогосподарської птиці за допомогою 
застосування у годівлі ферментованого ріпакового шроту ; Знешкодити токсини / 
Нагорна Л.,Пархоменко Р. М.,Чипенко І. П. Особенности кормления разнополых 
животных (свинок и боровов) на разных этапах откорма ; Рекомендации по кормлению 
свиней / Пранге Х.,Бергфельд Й. Станки для кормления и отдыха свиней / Хессе Д. 
Контролюєш вітаміни - отримуєш телят! / Софонова Д. М.,Єфімов В. Г.,Масюк Д. М. 
Вплив на продуктивність та здоров’я корів кормів, заражених мікотоксинами / Палій 
А.,Палій А. Альтернативні джерела грубих кормів для корів ; Процесс ферментации - 
новые вызовы! / Овчаренко А. . Характеристика комбікормів для кларієвого сома / 
Фігурська Л. В.,Єгоров  Б. В. . - [s. l.]. (Шифр К25/2019/2) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
9.    Маркетинг в Україні / Видання Української Асоціації Маркетингу. Выходит раз в 
два месяца - 2018г. N 6 

Зміст: Медіаринок України: аналіз і тренди розвитку / Яцишина Л.,Шевченко  І. . 



Маржинальний підхід до аналізу асортименту продукції підприємства / Рясних Є. 
Г.,Савченко О. . Контент-маркетинг: стратегія і тактика / Савицька Н. ,Михайлова В. 
,Полевич К. Розроблення стратегії просування компанії у кіберпросторі / Зозульов О. 
,Афанасьєва К. В. . - [s. l.]. (Шифр М 5/2018/6) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
10.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 1 

Зміст:  Хирургическое лечение аппендикулярной остеосаркомы у собак на основании 
трех клинических случаев. Выбор метода при замещении пострезекционных костных 
дефектов. Часть III / Горшков С. С.,Уланова Н. В.,Козлов Е. М. Спектр действия 
антибиотиков. Часть 3 / Стоянова В. Ю. Отравление фосфорорганическими 
соединениями / Тульчевская И. С. Погляд на практичне застосування препарату 
Імідопіран / Рій О. . Цукровий посум: особливості репродукції та постнатального 
розвитку / Найда М. М.,Лакатош В. М. Клинический случай  висцерального 
лингватулеза  у морской свинки (Cavia Porcellus)  / Стрий-Николаенко М. 
Биорегуляционный подход - способ повышения эффективности и безопасности 
терапии при заболеваниях пищеварительного тракта / Тацюк И. Лимфома сердца у 
кошки. Клинический случай и обзор публикаций / Назарова  М. В.,Кириллова  С. 
В.,Лисицкая К. В. Нарушения проводимости. Атриовентрикулярные и 
внутрижелудочковые блокады / Сантилли Роберто А. Судороги и обмороки. Кто 
главный - кардиолог или невролог? основные причины обмороков в клинической 
практике / Сантилли Роберто А. Этиология миокардитов. Лечебные стратегии. Что мы 
можем использовать в клинической практике и как интерпретировать биопсию 
миокарда   / Сантилли Роберто А. Операционный стол / Швейчук А. . - [s. l.]. (Шифр М 
45/2019/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
11.    Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в молочному скотарстві. Выходит 
раз в два месяца - 2019г. N 1 

Зміст:  Українська молочна галузь: зміна вектора / Музиченко Я. Світове молочне 
виробництво: ціни вирулюють на злітну смугу / Музиченко Я. Корми: укріплення 
національної валюти не на руку фермерам / Музиченко Я. Цінові ризики і як їх уникнути 
/ Шаймухамєтова В. Термінальні м’ясні бугаї для молочних корів: черговий модний 
тренд чи економічна необхідність / Шатохін Є. Цільова годівля: як заощадити поживні 
речовини ; Як не бути в мінусі ; У центрі уваги - якість і безпечність молока ; Транзитні 
корови розвінчування міфів з доктором Ріком Груммером ; Як запобігти синтезу 
мікотоксинів у кукурудзяному силосі / Ейснер І.,Кошовий Л. Ефективність використання 
ножних ван для профілактики пальцевого дерматиту в корів / Козій В. . . - [s. l.]. (Шифр 
М 75/2019/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
12.    Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2019г. N 2 

Зміст:  Оптимальное количество витамина А в рационах жвачных / Шастак Е. 
Здоровая прибыль от здоровых коров / Слюсарь А. Державна підтримка тваринництва / 
Альшанова Олена. Обзор годовых результатов / Ковальчук А. Щільність посадки і 
приріст бройлерів / Пилипенко Є. Критерії вибору насоса для водопостачання 
тваринницьких ферм / Журавель Д. П.,Болтнянський Б.В. Эффективное 
консервирование кормов ; Біобезпека тваринництва - забезпечення економічної 
стабільності галузі / Клестова З. С.,Головко А. М. Дорамектин - ефективність доведено! 
/ Краснянчук . ''Бомба сповільненої дії": поширення АЧС в Україні / Ревнівцев О. Ранний 
тест-прогноз продуктивных качеств у молодняка свиней различных генотипов в 
динамике по гематологическим показателям и корреляционным связям между ними / 
Бальников А. А.,Гридюшко И. Ф. ,Гридюшко Е. С. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2019/2) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
13.    Тваринництво України / М-во аграрн. політики України; Українська акад. аграрн. 
наук. Выходит ежемесячно - 2019г. N 1 

Зміст:  Українські фермери вручну роблять сири з козиного молока ; Можно ли 
применять принципы выгульного содержания при безвыгульном? ; Sanitary-hygenic 
assessment of keeping lactating sows   / Kot S.,Bondar A. ,Starodubets  O. Санітарно- 
гігієнічна оцінка утримання підсисних свиноматок / Кот С.,Бондар А.,Стародубець О. 



Склад меду залежно від ботанічного та регіону походження / Лазарєва Л. ,Штангрет Л. . 
. - [s. l.]. (Шифр Т53/2019/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
14.    Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 2019г. N 3 

Зміст:  Отримати першокласний силос... з акцентом на ферментацію / Мілімонка 
А.,Крюков Д. Агрономія якісного силосу, або “що посієш...”  / Крюков Д. Сучасний 
погляд на використання матричних значень НПС-ферментів / Рюле Р.,Шастак 
Є.,Крюкова Л. Лептоспіроз: ризик і для стада, і для вашого здоров’ ; Ефективний підхід 
у боротьбі з ектопаразитами / Шмаль Г.,Мельгорн Х.,Абдель-Гаффар Ф. А. 
Застосування мікробних препаратів при консервуванні кукурудзяного силосу / 
Загородній А.,Чернюк С. Не варто недооцінювати... мікотоксини / Титаренко О.,Крюкова 
Л. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2019/3) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 


