
Нові надходження періодичних видань 

 за лютий-березень 2022 року  
 
 

1. Маркетинг в Україні / Видання Української Асоціації 

Маркетингу. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 6 

Зміст: Мерчандайзинг в Україні: аналіз ефективності та головних 

інструментів ; Оцінка обсягу ринку маркетингових сервісів. 

Стриманий оптимізм: висновки 2021. Прогноз на 2022. ; У 2021 році 

в Україні зареєстровано менше нових компаній і більше ФОПів, ніж 

у 2021 році ; 5 речей, які СМО повинні розуміти про дослідження 

ринку / Фельдхаузер Х. Сотрудничество с блогерами, или как 

мнение одного становится мнением общественности. Блогеры - это 

новый бизнес / Мельничук М. . Фотобізнес в об’єктиві маркетингу. 

Сучасні маркетингові підходи просування фотобізнесу в instagram / 

Годованова М.,Акопян Л.-Ш. . - [s. l.]. (Шифр М 5/2021/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.  Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2021г. N 4 
Зміст: Оптимизация обьемов производства и реализации продукции 

предприятиями масложировой отрасли с применением технологий 

искусственного интеллекта / Пасичник Ю. В. Логистика 

масложировой продукции и сырья в Украине в 2021 г. ; 

Влагообеспеченность почвы в зависимости от систем основной 

обработки в первой ротации севооборота с масличными культурами 

/ Савенков В. П.,Епифанцева А. М.,Дедов А. В. Высокоолеиновый 

подсолнечник - перспективное сырье для получения ценного 

подсолнечного масла  "оливка" / Левицкий А. П.,Селиванская И. 

А.,Вертикова Е. К. Перераспределение тепловых нагрузок 

технологических линий пищевых производств на примере 

дистилляции мисцелл растительных масел  / Пеленко В. В. Анализ 

способов получения белковых гидролизатов из подсолнечного 

шрота / Добровольская М. В. Перспективы применения тепловых 

насосов в пищевой промышленности / Докукин В. Н. Разработка 

состава конфет для рационального питания спортсменов с 

добавлением масличных семян / Белинская А. П.,Матвеева 

Т.В.,Папченко В.Ю. . - [s. l.]. (Шифр М 30/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2022г. N 2 
Зміст: Цистерна з рідким гноєм: "органічний" дует з ефективним 

результатом / Харицький В. Як зекономити на концкормах у 



дійному стаді без втрати продуктивності? / Алєксєєв В. 

''Молозивний" менеджмент: які правила такий і результат! / 

Крюкова Л.,Крюков Д. Перехресний захист проти ЦВС-2: наскільки 

ефективними є сучасні вакцини проти різних генотипів? / Гірме 

Г.,Фігерас С. Бій з гідрою чи історія Попелюшки? Як СТОВ 

"Промінь" перетворив 100 корів у 6-тисячне стадо / Коверна А. Від 

чого залежать результати осіменіння / Титаренко О. Як постелиш - 

так і надоїш / Титаренко О. Обсмаження сої: у чому сектет? / 

Горбачевська О. Самохідний арсенал: критерії оцінки 

кормозмішувача ; Віником не обійтися: про "навісний" інвентар для 

прибирання ферми / Крюков Д. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2022/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Український радіологічний та онкологічний журнал. 

Выходит ежеквартально - 2021г. N 4 

Зміст: Віддалені результати повторних поперекових 

мікродискектомій із використанням поліакриламідного гідрогелю: 

клініко-радіологічна релевантність / Педаченко Є. Г.,Хижняк М. 

В.,Красиленко О. П. Похідне коричної кислоти зменшує пухлинне 

зростання за рахунок зниження експресії Hif-1a та пригнічення 

ефекту Варбурга / Поздняков Д. І.,Корянова К. Н. Порівняльний 

аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на 

тлі експериментального цукрового діабету та тривалого опоїдного 

впливу / Адамович О. О.,Сафонов А. С.,Кривецький В. В. 

Особливості цитогенетичних ефектів у онкологічних пацієнтів при 

променевій терапії на фоні попереднього радіаційного впливу / 

Мазник Н. О.,Сипко Т. С.,Старенький В. П. Застосування спіральної 

комп’ютерної томографії для визначення мінливості мінімальної 

щільності кісткової тканини стінок верхньощелепної пазухи при 

хронічному синуситі одонтогенної та риногенної етіології / 

Нечипоренко А. С.,Назарян Р. С.,Семко Г. О. Чи можливо 

мінімізувати ризик виникнення безпосередніх ускладнень 

панкреатодуоденальної резекції у хворих із патологією голівки 

підшлункової залози, ускладненої синдромом механічної 

жовтяниці? / Муравйов П. Т.,Запорожченко Б. С.,Бородаєв І. Є. 

Інтерлейкін-6 та розвиток колоректального раку / Громакова І. 

А.,Сорочан П. П.,Прохач Н. Е. Сучасна гібридна візуалізація 

нейроендокринних пухлин (клінічна лекція) / Король П. О.,Івах М. 

О. Методологія пренатальних ультразвукових досліджень при 

вродженій діафрагмальній килі / Гребінченко Г. О.,Гордієнко І. 

Ю.,Тарапурова О. М. . - [s. l.]. (Шифр У 56/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


