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НАУКА ТА НАУКОВО‐ДОСЛІДНА РОБОТА
Методологія наукових досліджень : методичні рекомендації до
практичних занять для студентів спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і
комерційна діяльність", 8.03051005 "Організація оптової та роздрібної
торгівлі", 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" денної
форми навчання / уклад. : Т. М. Артюх ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 39 с.
Кільк. прим. : 20
Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації - каф. обліку і аудиту.

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
004.85
Пікуляк М. В. Методи та інструментальні засоби побудови адаптивної
П36 системи дистанційної освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 /
Пікуляк Микола Васильович ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. –
21 с.
Кільк. прим. : 1
МЕНЕДЖМЕНТ
46.76
Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 8.03060101
„Менеджмент організацій і адміністрування” спеціалізації „Інформаційні
системи в менеджменті” денної форми навчання / уклад.
С. А. Стахурська
; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 30 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. менеджменту.
8506
Програма виробничої та переддипломної практики студентів
спеціальності 8.18010014 „Управління фінансово-економічною безпекою”
денної форми навчання / уклад. : А. О. Заїнчковський, О. І. Тимченко ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 30 с.
Кільк. прим. : 20
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Стахурська С. А. Управління змінами [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів спеціальності 8.03060101, 7.03060101 „Менеджмент
організацій і адміністрування” та спеціалізації „Інформаційні системи в
менеджменті” денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка
спеціалістів / С. А. Стахурська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
77 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. менеджменту.

ЕТИКА
Етика в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних
занять для студентів напряму підготовки 6.030302 „Реклама і зв’язки з
громадськістю (у харчовій промисловості)” денної форми навч. / уклад. Л.
Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 16 с. – Електронна
бібліотека – Методичні рекомендації – каф. філософії.

ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ
330.1
Гончаренко О. Г. Управління ресурсним потенціалом виробничого
Г65 комплексу кримінально-виконавчої системи України : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.03 / Гончаренко Оксана Григорівна ; Одес. нац. політех. унт. – О., 2016. – 38 с.
Кільк. прим. : 1
107.37
Демографія і соціальна економіка [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та
економіка праці” денної та заочної форм навчання / уклад. Л. І. Тертична ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 27 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. управління персоналом та економіки праці.
107.36
Фінансові ризики та методи їх вимірювання [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів спеціальності 7.03050901 „Фінанси і кредит”
(перепідготовка спеціалістів) заочної форми навчання / уклад. : Л. В. Мазник,
О. М. Олійниченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 26 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. управління
персоналом та економіки праці.
330.1
Шпигоцька Н. О. Концентрація фінансового капіталу у реалізації
Ш83 інвестиційного потенціалу банківського сектору України : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.08 / Шпигоцька Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім.
Т. Шевченка. – К., 2015. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
6

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ, 2016

334.01
Бондарчук М. Ю. Конкурентоспроможність суб’єкта малого бізнесу в
Б81 роздрібній торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бондарчук
Марина Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2016. – 24 с.
Кільк. прим. : 1
8505
Підприємництво і бізнес культура : методичні рекомендації до
виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030504
„Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. П.
Басюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с.
Кільк. прим. : 20
45.42
Стахурський В. О. Основи підприємницької діяльності [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030302
„Реклама та зв’язки з громадськістю” (у харчовій промисловості) денної
форми навч / В. О. Стахурський, С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 85 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. маркетингу.
ФІНАНСИ
48.45
Багацька К. В. Фінансова аналітика та обчислення в фінансах
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності
8.03050801 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання /
К.
В. Багацька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 118 с. – Електронна
бібліотека – Методичні рекомендації – каф. фінансів.
336.1
Коваленко К. В. Зовнішній державний фінансовий контроль у
К56 підвищеній ефективності бюджетування України : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.08 / Коваленко Катерина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.
Шевченка. – К., 2015. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
48.46
Лановська Г. І. Банківська система [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів напряму 6.030508 „Фінанси і кредит” денної та заочної
форм навчання та перепідготовка спеціалістів / Г. І. Лановська ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 170 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. фінансів.
336.02
Розумович Н. Ф. Розробка фінансової стратегії у забезпеченні
Р65 конкурентних переваг підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Розумович Наталія Федорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
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Сілакова Г. В. Організація та управління системою фінансовоекономічної безпеки банків та фінансових установ [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010014 „Управління
фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання / Г. В. Сілакова ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 110 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. фінансів.
Сотніченко О. А. Податкова система [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів напряму підготовки 6. 030508 „Фінанси і кредит” та
спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” (перепідготовка спеціалістів)
денної та заочної форм навчання / О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2015. – 170 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. фінансів.

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
338.24
Мачуга Н. З. Теорія і методологія функціонування системи надання
М37 методичних послуг в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 /
Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід. – О.,
2016. – 38 с.
Кільк. прим. : 2
338.31
Котков С. В. Управління ефективністю діяльності підприємств цукрової
К73 промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Котков Сергій
Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 4
338.31
Котков С. В. Управління ефективністю діяльності підприємства цукрової
К73 промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Котков Сергій
Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 298 с.
Кільк. прим. : 1
ТУРИЗМ
72.29
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для
студентів напряму підготовки 6.140103 „Туризм” денної форми навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : Д. І. Басюк, Н. І. Дрокіна, Т. Ю. Примак ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 78 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. туристичного та готельного бізнесу.
45.44

МАРКЕТИНГ
Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи
для студентів напряму підготовки 6.140103 „Туризм” денної та заочної форм
навч. / уклад. С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 85 с.
– Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. маркетингу.
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Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання
курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030302 „Реклама і
зв’язки з громадськістю” денної форми навчання / уклад. : Л. В. Капінус, Н.
П. Скригун, Т. Г. Бєлова [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. –
61 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. маркетингу.
Ткачук С. В. Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для
студентів напряму підготовки 6.140103 „Туризм” денної та заочної форм
навчання / С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 124 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. маркетингу.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки
6.030508 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / уклад. О. А.
Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 101 с. – Електронна
бібліотека – Методичні рекомендації – каф. фінансів.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
103.12
Сучасні тенденції світової політики [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” денної
форми навчання / уклад. І. Г.Оніщенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2015. – 26 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф.
міжнародної економіки.
103.14
Міжнародна економічна діяльність України [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму
підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” денної форми навчання /
уклад. : С. О. Гуткевич, А. С. Соломко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2015. – 20 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф.
міжнародної економіки.
ПРАВО
103.13
Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” денної
форми навчання / уклад. В. О. Веклич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2015. – 29 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф.
міжнародної економіки.
347.72
Лисак Г. Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової
Л63 торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисак Галина
Георгіївна ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х., 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1
9
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
355.5
Хіврич О. В. Цивільний захист : практикум / О. В. Хіврич, Н. В.
Х54 Володченкова, А. М. Литвиненко ; Нац. у-нт харч. технол. – К. : НУХТ, 2015.
– 158 с.
Кільк. прим. : 30
ОСВІТА
378
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довід.
Є-22 користувача : пер. з англ. / за ред. Ю. М. Рашкевича, Ж. В. Таланової ; М-во
освіти і науки України, Нац. „Еразмус+” офіс в Україні. – 2-ге вид. – Л. :
Львів. політех., 2015. – 106 с.
Кільк. прим. : 5
МАТЕМАТИКА
8499
Вища математика : методичні рекомендації до виконання розрахунковографічної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
галузей знань 0305 „Економіка та підприємництво”, 0306 „Менеджмент і
адміністрування” денної форми навчання / уклад. : І. І. Юрик, В. О. Бородін,
О. В. Островська [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 84 с.
Кільк. прим. : 20
ФІЗИКА
8501
Фізика : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для
студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Розд.
„Електромагнетизм” / уклад. : А. М. Король, В. Є. Носенко, М. В. Лазаренко
[та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 37 с.
Кільк. прим. : 30
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
536.24
Альошко С. О. Системи охолодження мікрофакельних пальникових
А57 пристроїв з плоскими стабілізаторами полум’я : автореф. дис. ... канд. техн.
наук : 05.14.06 / Альошко Сергій Олександрович ; Ін-т техн. теплофіз. – К.,
2013. – 23 с.
Кільк. прим. : 1
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
576.3
Акопова О. В. Роль мітохондріальної пори в регуляції трансмембранного
А40 обміну Са²+, енергозалежних і вільнораликальних процесів в мітохондріях :
автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Акопова Ольга Валеріївна ; Ін-т
біохімії ім. О. В. Палладіна. – К., 2016. – 38 с.
Кільк. прим. : 1
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К95
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69.59

8484
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Коломієць О. В. Трансмембранний обмін Са²+ в мітохондріях міометрія
за дії оксиду азоту та калікс[4]аренів : автореф. дис. ... канд. біол. наук :
03.00.04 / Коломієць Оксана Валеріївна ; Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. –
К., 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1
Кучма
М.
Д.
Порівняльна
характеристика
гемопоетичних
стовбурових/прогеніторних клітин плаценти, пуповинної крові та фетальної
печінки людини : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.20 / Кучма Марія
Дмитрівна ; Ін-т молекулярної біології та генетики. – К., 2015. – 25 с.
Кільк. прим. : 1
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для
студентів спеціальності 7.05140101 „Промислова біотехнологія” денної та
заочної форм навчання / уклад. : Ю. В. Карлаш, В. О. Красінько, Н. М.
Грегірчак, С. М. Тетеріна ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 58 с.
Кільк. прим. : 20
Оптимізація технологічного процесу в галузі [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів спеціальності 7.05140101, 8.05140101 „Промислова
біотехнологія”, 7.05140103, 8.05140103 „Фармацевтична біотехнологія”,
8.05140105 „Екологічна біотехнологія та біоенергетика” заочної форми
навчання / уклад. : Ю. В.Карлаш, І. М. Волошина ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 24 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. біотехнології і мікробіології.
Основи проектування біотехнологічних виробництв : методичні
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму
підготовки 6.051401 „Біотехнологія” денної форми навчання / уклад. : Т. П.
Пирог, Ю. В. Карлаш, В. О. Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 87 с.
Кільк. прим. : 20
ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення :
лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701
"Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. : І. Ю.
Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 43 с.
Кільк. прим. : 20
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8491

8494

8496

615.3
Ц61

29.20

8500
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Технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування :
лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107
"Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної
та заочної форм навчання / уклад. : Г. М. Бандуренко,
Т. М. Левківська
; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 119 с.
Кільк. прим. : 20
Технологія продуктів функціонального призначення : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсового проекту для
студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"
заочної форми навчання / уклад. : Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 51 с.
Кільк. прим. : 20
ФАРМАКОЛОГІЯ
Хімія і фармакогнозія рослин : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму
підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної
форм навчання / уклад. : С. А. Бажай-Жежерун ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 27 с.
Кільк. прим. : 20
Цимбаліста Ю. А. Порівняльне фармакогностичне дослідження
представників роду Helianthus L.: соняшника однорічного та соняшника
бульбистого : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / Цимбаліста
Юлія Андріївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 23 с.
Кільк. прим. : 1
МАШИНИ ЗА ТИПОМ ПРИВОДУ
Пневматика та пневмоприводи [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів напрямів 6.050502 „Інженерна механіка”, 6.050503
„Машинобудування” денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. О.
Кривопляс-Володіна, М. В. Якимчук, Д. О. Семенов ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2015. – 47 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації
– каф. технічної механіки і пакувальної техніки.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА
Електротехніка та електроніка : лабораторний практикум для студентів
напряму підготовки 6.050101 „Комп’ютерні науки” денної та заочної форм
навчання / уклад. : П. М. Кандибка, О. Г. Мазуренко ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2015. – 65 с.
Кільк. прим. : 30
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА
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29.19

68.22

68.23

8493
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Автоматизація холодильних машин і установок : лабораторний
практикум
для
студентів
напряму
підготовки
6.050604
"Енергомашинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. Б.
Бєляєв, В. М. Сідлецький, М. Г. Іванченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 61 с.
Кільк. прим. : 20
ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичного заняття на
тему „Розрахунок і конструювання черв’яка одно шнекового черв’ячного
екструдера” для студентів спеціальності 7.05050207, 8.05050207 „Машини і
ресурсозберігаючі технології переробки упаковки” денної форми навчання /
уклад. : М. І. Юхно, В. С. Костюк, О. І. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2015. – 31 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. технічної механіки і пакувальної техніки.
МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської
роботи для студентів спеціальності 8.05170108 „Технології зберігання,
консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, О. О. Красуля ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 42 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. технології молока і молочних продуктів.
Технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та
інженерія” денної та заочної форм навчання Модуль 2. Технологія молока і
молочних продуктів / уклад. : Н. В. Чепель, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 50 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. технології молока і молочних продуктів.
Технологічне обладнання галузі : лабораторний практикум для
студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 „Обладнання переробних і
харчових виробництв” спеціалізації „Обладнання виробництв з перероблення
молока” денної і заочної форм навчання / уклад. : І. Г. Бабанов, О. І.
Бабанова, І. В. Житнецький ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 79
с.
Кільк. прим. : 25
ГОТЕЛЬНО‐РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
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640.41
Галасюк К. А. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного
Г52 господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галасюк Катерина
Артурівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
8497
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства :
методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів
напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” денної та
заочної форми навчання / уклад.: В. Ф. Доценко, Т. І. Іщенко, О. Б.
Шидловська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 99 с.
Кільк. прим. : 20
43.85
Ресторанна справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів напряму
підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” заочної форми навчання
/ уклад. : В. В. Цирульнікова; В. І. Кулініч; О. В. Пасічник ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2015. – 95 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. туристичного та готельного бізнесу.
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
65.012
Сумець О. М. Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі
С89 та оцінка її ефективності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сумець
Олександр Михайлович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 40 с.
Кільк. прим. : 2
65.012
Сумець О. М. Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі
С89 та оцінка її ефективності : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сумець
Олександр Михайлович ; Харк. нац. ун-т сільс. госп-ва ім. П. Василенка. – К.,
2016. – 648 с.
Кільк. прим. : 1
65.014
Сухотеріна М. І. Механізм соціальної відповідальності у стратегії
С91 корпоративного управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Сухотеріна Марія Ігорівна ; Одес. нац. політех.
ун-т. – О., 2016. – 25 с.
Кільк. прим. : 1
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ
49.68
Організація обліку, аналізу та аудиту на підприємстві [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
курсової роботи для студентів спеціальності 8.18010014 „Управління
фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання / уклад. І. В.
Колос ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 35 с. – Електронна
бібліотека – Методичні рекомендації – каф. обліку і аудиту.
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657.37
Харламова О. В. Методологія формування та архітектоніка
Х20 транспарентної фінансової звітності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.09 / Харламова Олена Вікторівна ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х.,
2016. – 41 с.
Кільк. прим. : 1
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
658
Волощук Л. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого
В68 управління інноваційним розвитком промислового підприємства : автореф.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Волощук Лідія Олександрівна ; Одес. нац.
політех. ун-т. – О., 2016. – 44 с.
Кільк. прим. : 1
44.37
Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509
„Облік і аудит”, денної та заочної форм навчання / уклад. : А. О.
Заїнчковський, Н. І. Жужукіна, Ю. Г. Левченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К.
: НУХТ, 2015. – 34 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. економіки і права.
МАТЕРІАЛЬНО‐ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
658.7
Олініченко К. С. Управління товарними запасами підприємств
О-54 роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олініченко
Катерина Сергіївна ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
ЗБУТ. ПРОДАЖ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
658.82
Шарапа О. М. Оранізаційно-економічні засади формувння збутової
Ш25 політики сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Шарапа Ольга Миколаївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. –
Біла Церква, 2015. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ТОВАРОЗНАВСТВО
73.39
Кійко В. В. Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для
студентів напряму підготовки 6.030510 „Товарознавство і торговельне
підприємництво” денної та заочної форм навчання / В. В. Кійко ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 146 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. експертизи харчових продуктів.
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Програма комерційно-управлінської практики студентів 4 курсу
напряму
підготовки
6.030510
„Товарознавство
і
торговельне
підприємництво” денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н.
Б. Аннєнкова, В. В. Кійко, Н. П. Шаповалова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 44 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. експертизи харчових продуктів.
Управління якістю [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів
спеціальностей 8.03051001 „Товарознавство і комерційна діяльність”,
8.03051005 „Організація оптової та роздрібної торгівлі” денної форми
навчання / уклад. Н. О. Рябченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015.
– 33 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. експертизи
харчових продуктів.

БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання
курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170106, 8.05170106
„Технології продуктів бродіння і виноробства” спеціалізації „Технології
солоду, пива і безалкогольних напоїв” денної та заочної форм навчання /
уклад. : А. М. Куц, В. М. Кошова, Б. І. Хіврич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 94 с.
Кільк. прим. : 20
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів
напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” та
спеціальності 7.05170106 „Технології продуктів бродіння і виноробства”
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Куц , П. Л. Шиян ; Нац. унт харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 57 с.
Кільк. прим. : 20
СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО
Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання
курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170106, 8.05170106
„Технологія продуктів бродіння і виноробства” спеціалізації „Технологія
спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв” денної та заочної форм навч. /
уклад. : А. М. Куц, В. О. Маринченко, П. Л. Шиян [та ін.] ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 93 с.
Кільк. прим. : 25
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Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і
прикладах : навч. посіб. / В. О. Маринченко, А. М. Куц, П. Л. Шиян
[та
ін.] ; за ред. В. О. Маринченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2015. – 354 с.
Кільк. прим. : 50
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
Процеси і апарати харчових виробництв : приклади і задачі: навч.
посіб. / І. Ф. Малежик, П. М. Немирович, В. Л. Зав’ялов [та ін.] ; за ред.
І.
Ф. Малежика ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 386 с.
Кільк. прим. : 60
Основи експертизи харчових продуктів [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701
„Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / уклад. :
С. І. Усатюк, О. В. Нєміріч, О. О. Петруша [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2015. – 82 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. експертизи харчових продуктів.
Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та
інженерія” професійного спрямування технології харчових продуктів
оздоровчого та профілактичного призначення денної та заочної форм
навчання / уклад. : А. І. Маринін, І. М. Миколів, В. В. Олішевський,
В.
В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 57 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. технологічного
обладнання та комп’ютерних технологій проектування.
Технологічне обладнання галузі : методичні рекомендації до виконання
курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313
„Обладнання переробних і харчових виробництв” спеціалізації „Обладнання
виробництв з перероблення м’яса” денної і заочної форм навчання / уклад. :
І. Г. Бабанов, С. Д. Беседа, О. І. Бабанова [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К.
: НУХТ, 2016. – 35 с.
Кільк. прим. : 20
ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Углеводы в пищевых продуктах : монография / М. О. Полумбрик,
В.
В. Литвяк, З. В. Ловкис, В. Н. Ковбаса ; Нац. ун-т пищ. технол., Украина ;
Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по продовольствию, Республика
Беларусь. – Мн. : Минфина, 2016. – 592 с.
Кільк. прим. : 2
ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
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Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з
хлібопекарського виробництва для студентів спеціальності 7.05170103
„Технології
хліба,
кондитерських,
макаронних
виробів
та
харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак,
В. В. Малиновський, В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 43 с.
Кільк. прим. : 20
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової
промисловості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму
підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної
форм навчання / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2015. – 18 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Оптимізація технологічних процесів галузі : лабораторний практикум
для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 "Технології зберігання,
консервування та переробки плодів і овочів" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Точкова, С. В. Матко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 27 с.
Кільк. прим. : 20
Оптимізація технологічних процесів галузі : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів
спеціальності 7.05170107, 8.05170107 "Технології зберігання, консервування
та переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В.
Точкова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 35 с.
Кільк. прим. : 20
Технології харчових виробництв. Технологія консервування плодів та
овочів : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701
"Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. :
Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, С. В. Матко, О. В. Точкова ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 43 с.
Кільк. прим. : 20
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Технологія зберігання товарів [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і
торговельне підприємництво" денної форми навчання / уклад. : В. В. Кійко,
Н. О. Рябченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 65 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. експертизи харчових
продуктів.
ОЛІЇ. ЖИРИ
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової
промисловості : лабораторний практикум для студентів спеціальності
7.05170102 „Технології жирів і жирозамінників” денної та заочної форм
навчання / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2015. – 47 с.
Кільк. прим. : 20
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Сологуб М. А. Матеріалознавство і технологія матеріалів : підручник / М.
А. Сологуб ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 399 с.
Кільк. прим. : 30

ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
100.45
Сідлецький В. М. Проектування систем автоматизації [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної
форм навчання / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 265 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації
– каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.
100.44
Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки
6.050202 "Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" денної та
заочної форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 157 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації
– каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.
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Ярмілко
А.
В.
Інформаційна
технологія
управління
високотемпературними
виробничими
процесами
за
даними
відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ярмілко
Андрій Васильович ; Ін-т пробл. мат. машин і сист. – К., 2015. – 21 с.
Кільк. прим. : 1
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
Art of sales = Искусство продаж. № 12 / учредитель и издатель : Василий Туз.
– К. : С. В. М., 2015.
Saveurs = Вкус. № 3 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – К. : БурдаУкраина, 2016.
The Ukrainian Week = Український тиждень. № 2 (96), № 3 (97). – К., 2016.
Travel professional magazin. № 1 (53) / изд. : ООО "Юримекс". – К. :
Юримекс, 2016.
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 2 / засн. : Міжнар.
акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 2016.
Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : ТОВ
"Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2016.
Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 1. – К. : Блiцiнформ, 2016.
Виноград. Вино : наук.-попул. журн. № 6 (111). – К. : Нива, 2015.
Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 8, № 9, № 10 / засн. :
Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2016.
Вісник
Київського
національного
торгівельно-економічного
університету : наук. журн. № 1. – К. : КНТЕУ, 2016.
Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 12 / Кн. палата України. –
К. : Кн. палата України, 2015.
Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 1 / Кн. палата України. –
К. : Кн. палата України, 2016.
Вода и водоочистные технологии = Вода і водоочисні технології : укр.
наук.-прак. журн. № 4 (78) / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки
води". – К. : СПД Коляда О.П., 2015.
Вопросы питания : науч.-практ. журн. № 6 / М-во здравоохранения РФ,
Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. –
М. : Медицина, 2015.
Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. индустр.
гостеприимств. № 7-8 (126). – М. : Хоспитэли, 2015.
Джерело : Укр. РЖ. Сер. 1 : Природничі науки. Медицина. № 1 / НАН
України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. :
ІПРІ НАНУ, 2016.
Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство.
№ 1 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ
iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2016.
Екологія : РЖ. № 4 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.
– К. : Аспект-Поліграф, 2015.
Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 2 (256). – К. : Преса України,
2016.
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Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва
фiн. України та НАН України. № 12. – К. : Преса України, 2015.
Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес.
науч.-практ. журн. № 1 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов.
микробиологов и паразитологов. – М. : Красная Звезда, 2016.
Журнал прикладной химии. № 12 / учредитель : РАН. – СПб. : Наука, 2015.
Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 3 / засн. :
Інститут агроекології і природокористування НААН. – К. : Екоінвестком, 2015.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 2 / засн. і вид. : Держ.
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. :
УкрІНТЕІ, 2016.
Зерно. № 2 / засн. : ТОВ "Видавництво "Зерно". – К. : Зерно, 2016.
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн.
журн. № 5-6 / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : Краснод.
политехн. ин-т, 2015.
Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки
України. № 2. – К. : Пед. преса, 2016.
Календар знаменитих і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 2 / засн. :
Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. – К. : Кн. палата України,
2016.
Кодекси України. № 2 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – К. :
Форум, 2016.
Компьютеры, сети, программирование. № 2 / учредитель С. Р. Лищук. –
К. : Kiber Pank, 2016.
Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 1. – М. : Пищ.
пром-сть, 2016.
Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 1, № 2 :
Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліогр. покажч. України. № 4,
Ч. 1, № 4, Ч. 2 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2015.
Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 1, № 2 / Кн. палата
України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 1 (120) / учредитель и изд. : РИА
Марк Пак. – К. : Софія- А, 2016.
Мікробіологічний журнал : наук. журн. № 1 / НАН України, ІМІВ
ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2016.
Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 2, № 3 /
учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. :
Росмясомолпром, 2016.
Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 2 / учредители : ООО "Ред.
журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти
им. В. М. Горбатова [и др.]. – М. : Мясн. индустрия, 2016.
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Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 / изд. : ООО Биопром. – К. :
Аванпост-Прим, 2016.
Наука продаж : от технологии к искусству : ежемес. спец. журн. № 2 (76) /
Агентство "Press.kz". – Алматы : Эльмора, 2016.
Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 6 (339) / Держ.
упр. справами. – К. : Пріоритети, 2016.
Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 3 (336), № 4 (337),
№ 5 (338) / Держ. упр. справами. – К. : Пріоритети, 2016.
Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 11, № 12,
№ 13, № 14, № 15, № 16, № 17 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2016.
Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 2 / Ком. по нагляду за
охороною праці України. – К. : Преса України, 2016.
Пам'ятки України : історія та культура : наук.-попул. іл. часоп. № 10-12. –
К. : М-во культури і мистецтва України, 2015.
Переработка молока : специализир. журн. № 2 / учредитель и изд. : ЗАО
Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : Вива-Стар, 2016.
Пиво и напитки : науч.-произв. журн. для специал. пивобезалк. пром-сти.
№ 1 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2016.
Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 1,
№ 2 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ,
2016.
Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. № 6 / НУБіП ПП
"Видавниче представництво "Паралель". – К. : Паралель, 2015.
Продукты Украины = Food UA : специализир. информ.-аналит. журн.
№ 8 (68) / изд. : Smart Capital. – К. : Рема- Принт, 2015.
Ресторатор Chef : науч.-попул. гастрономич. журн. № 10-11, № 12 /
учредитель и изд. : ООО "НТА эвент", Нац.торг. ассоц. – М. : НТА эвент, 2015.
Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса.
№ 1-2 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : Бизнес-Логика,
2016.
Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов.
№ 1-2, № 3 / основатель : компания "Агантство мед. маркетинга". – К. : Аентство
мед. маркетинга, 2016.
Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн.
№ 9-12 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук
[та iн.]. – К. : Преса України, 2015.
Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредители : ЗАО "Сахар",
Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2016.
Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 6 /
засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. :
Форт, 2015.
23

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

БЕРЕЗЕНЬ, 2016

Страхова справа : наук.-практ. журн. № 4 (60) / вид. : УНДІ Права екон.
досліджень. – К. : Веєр Пак, 2015.
Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель :
Ред. журн. "Молочная пром-сть". – М. : Молочная промышленность, 2016.
Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 1 / учредитель и
изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : Зеркало мира, 2016.
Український iсторичний журнал : наук. журн. № 6 / НАН України, Ін-т
iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. – К. : Наук. думка, 2015.
Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. № 1 (176) /
М-во екон. розвитку і торгівлі України. – К. : Наук.-дослід. екон. ін-т, 2016.
Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. № 1 / НАН
Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние
химии. – К : НАН України, 2016.
Химия растительного сырья : журн. теорет. и прикл. исслед. № 3 /
основатель : Рос. фонд фунд. исслед. ; АГУ, ИХХТ СО РАН [и др.]. – Барнаул :
Алтайский гос. ун-т, 2015.
Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 1. – К. : Биопром,
2016.
Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 2 / учредитель : АО
"Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : Хлебопродукты, 2016.
Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 1 (198) /
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2016.
Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 1 (121) / засн. : Нац. асоц.
цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. :
Цукор України, 2016.
Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и
информ. журн. № 11 (142), № 12 (143) / учредитель : ООО СВЭКО. – Х. : БЭТ,
2015.
Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. № 4 /
учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов
Украины [и др.]. – К., 2015.
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Послуги та сервіси
 WEB-сайт бібліотеки: library.nuft.edu.ua
 Електронний каталог: elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm
 Електронний архів Національного університету харчових технологій

(eNUFTIR): dspace.nuft.edu.ua
 Електронна бібліотека: library.nuft.edu.ua/ebook (доступ забезпечується
лише через локальну мережу університету).
 Чат JivoSite - це онлайн-консультант для спілкування з відвідувачами
нашого сайту в режимі реального часу. Онлайн-консультація щодо роботи
та послуг бібліотеки надається з понеділка по п’ятницю з 10 по 17 годину.
 Визначення кодів універсальної десяткової класифікації (УДК) на всі
видання. Замовлення можна надіслати на е-mail: kod_udk@ukr.net або
звертатись особисто у відділ інформаційно-аналітичної та довідковобібліографічної роботи науково-технічної бібліотеки (корпус Д, другий
поверх, ліве крило, кім. 9). Довідки за тел. 287-92-09, 92-09 (внутрішній).
Відкрито тестовий доступ
до електронних бібліотек

 Public.Ru.

Компанія надає повний спектр послуг по роботі з
матеріалами мас-медіа: від онлайн-доступу до унікальної колекції
публікацій ЗМІ Public.Ru до моніторингу преси і проведення
ексклюзивних аналітичних досліджень на базі відкритих джерел.
Компанія «Публічна Бібліотека» розвиває власну базу даних матеріалів
ЗМІ з 2000 року. Сьогодні в архівах найбільшої інтернет-бібліотеки
російськомовних ЗМІ Public.Ru доступно більше 100 млн. публікацій.
Географія джерел ЗМІ охоплює всі регіони Росії, а також країни
близького і далекого зарубіжжя.
НЭЛБУК. Електронна бібліотека «НЭЛБУК» - це підручники та
навчальні посібники XXI століття з теплової та атомної енергетики,
електроенергетики, електротехніки і електроніки, теплотехніки,
екології та ін. Регулярне поповнення фонду новими виданнями.
За інформацією звертайтесь до відділу Інформаційних технологій
Науково-технічної бібліотеки або за телефоном 287-94-77.
Наша електронна адреса :
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