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НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Методологія та організація наукових досліджень [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення
практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей 101 "Екологія",
спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища", 183
"Технології захисту навколишнього середовища", спеціалізації
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Л. В. Береза-Кіндзерська, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. біохімії та екологічного контролю.
Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність", спеціалізація "Товарознавство і торговельне
підприємництво" денної форми навчання / уклад. : Н. П. Шаповалова,
О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 28 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. експертизи
харчових продуктів.
Основи наукових досліджень у прикладних задачах : навч.
посіб. / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, В. Л. Яровий, С. В.
Токарчук ; наук. ред. О. М. Гавва, літ. ред. Л. О. Кривопляс ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : Сталь, 2016. – 272 с.
Кільк. прим. : 50
КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
Інтелектуальний аналіз даних [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Мякшило, О. В.
Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 25 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. інформаційних
систем.
Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові
технології та інженерія" денної форми навчання. Модуль 2. Розробка
програмних додатків для задач типових структур в середовищі VBA /
уклад. : О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 109 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації
– каф. інформатики.
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Інформаційні системи і технології у фінансах [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до проведення лабораторних занять та
завдання для індивідуальної і самостійної робіт для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська
справа та страхування" денної і заочної форм навчання / уклад. І. П.
Ситник ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. фінансів.
Інформаційні технології [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне
машинобудування" спеціалізація "Енергомашинобудування" та
спеціальності 144 "Теплоенергетика" спеціалізації "Теплоенергетика"
денної та заочної форм навчання. Модуль 2. Робота з пакетом
MathCad / уклад. : Т. О. Кривець, Н. І. Вовкодав ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 141 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. інформатики.
Лисенко О. А. Інформаційні системи фінансових ринків
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації
"Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання /
О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 104 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. менеджменту.
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки
та інформаційні технології” денної форми навчання / уклад. : Н. І.
Вовкодав, О. В. Вовкодав, Т. О. Кривець, В. О. Овчарук ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 190 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. інформатики.
Обчислювальна техніка і алгоритмічні мови [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141
"Електротехніка, електротехнології та електромеханіка" денної та
заочної форм навчання. Модуль 1. Алгоритмізація та програмування
типових задач в середовищі VB / уклад. : Т. О. Кривець, В. О. Овчарук ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 77 с. – Електронна
бібліотека - Методичні рекомендації – каф. інформатики.
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Основи САПР [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А.
Єщенко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 102 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації
– каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
проектування.
Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум
для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Горлова,
К. Є. Бобрівник, Н. В. Ліманська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 55 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
інформаційних систем.
МЕНЕДЖМЕНТ
Екологічний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять
та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 183
"Технології захисту навколишнього середовища" спеціалізації
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання /
уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. біохімії та екологічного контролю.
Екологічний менеджмент та аудит [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання
практичних завдань та контрольної роботи для студентів спеціальності
101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик,
О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 22 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
біохімії та екологічного контролю.
Лисенко О. А. Оптимізаційні методи і моделі [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальностей
051
"Економіка"
спеціалізації
"Економіка
підприємства", 056 "Міжнародні економічні відносини", спеціалізації
"Міжнародна економіка" денної та заочної форм навчання / О. А.
Лисенко. – К. : НУХТ, 2016. – 70 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. менеджменту.
Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для
здобуття освітнього ступеня бакалавра для студентів спеціальності 073
"Менеджмент" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016.
– 58 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
менеджменту ЗЕД та логістики.
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Моргун Г. В. Стратегічний контролінг експортно-імпортної
діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Моргун Ганна Вікторівна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Х.,
2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
Фінансові потоки в логістичних системах [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та самостійної роботи
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073
"Менеджмент" спеціалізації "Логістика" / уклад. В. В. Струнін ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. менеджменту та адміністрування.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
Денисенко
Ю.
О.
Вдосконалення
нормативної
бази
інструментальної підготовки виробництва щодо поліпшення технікоекономічних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 /
Денисенко Юлія Олександрівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – О., 2016. –
19 с.
Кільк. прим. : 1
Міжнародне технічне регулювання : навч. посіб. / О. М. Сафонова,
Г. А. Селютіна, М. В. Нечипорук, В. М. Селютін ; Харк. держ. ун-т
харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 372 с.
Кільк. прим. : 1
Основи стандартизації, метрології та управління якістю
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної
форм навчання / уклад. Н. О. Рябченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 34 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації.
– каф. експертизи харчових продуктів.
Чепелюк О. О. Сертифікація обладнання та продукції [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" та
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 133
"Галузеве
машинобудування"
спеціалізації
"Обладнання
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми
навчання / О. О. Чепелюк, М. Г. Десик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 141 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних
виробництв.
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ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ
Байрактар Ю. П. Економічний механізм активізації соціальновідповідальної діяльності транспортних підприємств : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Байрактар Юрій Панасович ; Київ. держ.
акад. водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. –
К., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та самостійної роботи для студентів освітнього
ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання /
уклад. І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 66 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. менеджменту
та адміністрування.
Копішинська К. О. Управління інноваційними системами
підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Копішинська Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т
України "Київ. політех. ін-т". – К., 2016. – 24 с.
Кільк. прим. : 1
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Осіпова А. Ю. Механізм забезпечення ефективного управління
персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Осіпова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький,
2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1
ОХОРОНА ПРАЦІ
Сидорченко О. І. Охорона праці в готельному господарстві
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко,
І. Ф. Степанець ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 235 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. технології
харчування та ресторанного бізнесу.
ФІНАНСИ
Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і
оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної форм
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. Ю. Редзюк, С. Ю.
Скоморохова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. обліку і аудиту.
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Організація та управління системою фінансово-економічної
безпеки банків та фінансових установ [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент"
спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" денної
форми навчання / уклад. Г. В. Сілакова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 33 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. фінансів.
Платіжні системи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і
самостійної робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної і
заочної форм навчання / уклад. І. П. Ситник ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. фінансів.
АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
Булавка Л. В. Державне управління діяльністю малого
підприємництва в аграрному секторі України : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.03 / Булавка Лідія Володимирівна ; Вищ. навч. закл.
"Нац. акад. упр.". – К., 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1
ТУРИЗМ
The History of Tourism [Electronic resource] : lecture notes for the
students educational level "Bachelor" of the direction 6.140103 "Tourism" of
the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business of full-time
education / D. Basuk, T. Prymak, K. Veres [et al.] ; National University of
Food Technologies. – К. : НУХТ, 2016. – 135 p. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. туристичного та готельного бізнесу.
ТОРГІВЛЯ
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та
послуг : зб. наук. праць. Вип. 1 (21) / ред. О. І. Черевко ; Харк. держ. унт харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 353 с. – за обміном.
Кільк. прим. : 1
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та
послуг : зб. наук. праць. Вип. 2 (20) / ред. О. І. Черевко ; Харк. держ. унт харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 353 с. – за обміном.
Кільк. прим. : 1
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МАРКЕТИНГ
Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 241
"Готельно-ресторанна справа" спеціалізації "Готельна і ресторанна
справа" та освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм"
спеціалізації "Туризмознавство" усіх форм навчання / уклад. С. В.
Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 54 с. – Електронна
бібліотека – Методичні рекомендації – каф. маркетингу.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни
та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" та
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 073
"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Тюха ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 35 с. – Електронна
бібліотека - Методичні рекомендації – каф. менеджменту ЗЕД та
логістики.
Міжнародні фінанси : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для 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. – 27 с. – каф. фінансів.
Кільк. прим. : 20
ПРАВО
Правове забезпечення господарської діяльності [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /
уклад. Ю. Г. Левченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
38 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
економіки і права.
Трудове право [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання /
уклад. О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
35 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
економіки і права.
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Трудове та договірне право [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання практичних занять
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм",
спеціалізації "Туризмознавство" денної форми навчання / уклад. О. М.
Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. економіки і
права.
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості :
навч. посіб. / О. В. Хіврич, Б. Д. Халмурадов, О. П. Слободян [та ін.] ; за
заг. ред. Б. Д. Халмурадова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : ЦУЛ, 2015. –
192 с.
Кільк. прим. : 5
СТРАХУВАННЯ
Дарчук В. Г. Страхування в туризмі [Електронний ресурс] : конспект
лекцій освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної
та заочної форм навчання / В. Г. Дарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 80 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. туристичного та готельного бізнесу.
ЕТНОГРАФІЯ. ЗВИЧАЇ. ТРАДИЦІЇ
Стафійчук О. Мольфари України : Чарівний світ вірувань та
традицій українського народу / О. Стафійчук. – К. : Техніка, 2015. –
200 c.
Кільк. прим. : 1
НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Екологія людини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. :
О. І. Семенова, А. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 26 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
біохімії та екологічного контролю.
Природоохоронне законодавство та екологічне [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання
практичних завдань та контрольної роботи для студентів спеціальності
101 "Екологія" / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, І. В.
Паращенко, О. М. Салавор, Л. Ф. Степанець ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 43 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. біохімії та екологічного контролю.
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Сучасні напрями природоохоронних технологій [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення
практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 183 "Технології захисту
навколишнього середовища" спеціалізації "Екологічний контроль та
аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Семенова, Н. О.
Бублієнко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. біохімії та
екологічного контролю.
МАТЕМАТИКА
Богатирчук А. С. Дискретна математика [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
денної та заочної форм навчання / А. С. Богатирчук, С. В. Гузенко ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 95 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. вищої математики.
Листопад В. В. Практикум з теорії ймовірностей із застосуванням
інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] : навч.
посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 103 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації
– каф. вищої математики.
Медведєв М. Г. Вища та прикладна математика [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / М. Г.
Медведєв, О. М. Мулява ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
170 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. вищої
математики.
Медведєв М. Г. Математико-статистичні методи досліджень
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальностей 181 "Харчові технології", 241
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /
М. Г. Медведєв, О. М. Мулява ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 203 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
вищої математики.
Юрик І. І. Вища математика (Модуль І-ІІ) [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальностей 121 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології", 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" денної
та заочної форм навчання / І. І. Юрик, С. В. Гузенко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 197 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. вищої математики.

13

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

58.16

58.18

58.19

58.21

58.22

ЧЕРВЕНЬ, 2016

ХІМІЯ
Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна
експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання /
уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. аналітичної хімії.
Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 162 "Біотехнологія та біоінженерія" денної форми
навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. аналітичної хімії.
Аналітичні методи контролю довкілля [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 101 "Екологія", спеціалізації "Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Бутенко, Є. Є.
Костенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 42 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. аналітичної
хімії.
Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових
продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність", спеціалізації "Якість, стандартизація та
сертифікація" денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко,
О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 31 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. аналітичної
хімії.
Інструментальні методи аналізу [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми
навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. аналітичної хімії.
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Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в
хімії [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та
інженерія" спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та
косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : О. С. Муратов,
О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 44 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. фізичної і
колоїдної хімії.
Методи досліджень хіміко-технологічних систем і процесів
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні
технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології харчових
добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : Є. Є.
Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
32 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
аналітичної хімії.
Органічна хімія (Хімія гетероциклів) [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 161 "Хімічна технологія та інженерія" денної форми
навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. І. Майборода, С. О.
Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 57 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. органічної хімії.
Основи комп'ютерної хімії біологічно активних речовин :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.05170109 "Технології
харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. О. Стеценко, Г. О.
Сімахіна ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 51 с. – каф.
технології оздоровчих продуктів.
Кільк. прим. : 20
Основи токсикологічної хімії [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" денної
форми навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 15 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. аналітичної хімії.
Сокольський Г. В. Збірник задач із фізичної хімії. Хімічна
термодинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Сокольський,
О. М. Мірошников, О. С. Муратов. – К. : НУХТ, 2016. – 36 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. фізичної та
колоїдної хімії.
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Сокольський Г. В. Фізична хімія [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161
"Хімічні технології та інженерія" денної та заочної форм навчання /
Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 76 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. фізичної та колоїдної хімії.
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
Біологічно активні сполуки [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації
"Технологічна безпека та експертиза харчової продукції" денної форми
навчання / уклад. С. І. Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 20 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
експертизи харчових продуктів.
Біологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101
"Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Семенова,
А. В. Котинський, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 24 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. біохімії та екологічного контролю.
Біологія клітин : навч. посіб. / В. О. Красінько, І. М. Волошина, І. В.
Лич, С. В. Ігнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 355 с.
Кільк. прим. : 30
Курільченко І. Ю. Флуоресцентне мічення нанорозмірних
контейнерів для візуалізації їх взаємодії з біологічними об'єктами :
автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Курільченко Ірина Юріївна ;
Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – К., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
МІКРОБІОЛОГІЯ
Загальна мікробіологія і вірусологія [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання
контрольних і лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" заочної
форми навчання / уклад. : Т. П. Пирог, М. М. Антонюк ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 38 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. біотехнології і мікробіології.
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БІОТЕХНОЛОГІЯ
Прохоров О. М. Технологічне обладнання біотехнологічних
виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів
освітнього ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня
"Спеціаліст"
спеціальності
133
"Галузеве
машинобудування"
спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв"денної
форми навчання / О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 126 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних
виробництв.
ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
Захарченко Т. М. Дієтологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей 181 "Харчові
технології" спеціалізацій "Технології харчування", "Технології в
ресторанному господарстві" 241 "Готельно-ресторанна справа" денної
форми навчання / Т. М. Захарченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 86 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф.
технології харчування та ресторанного бізнесу.
САНІТАРНИЙ НАГЛЯД В ЦІЛОМУ
Гігієна і санітарія в галузі [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / уклад. :
В. В. Цирульнікова, Л. О. Шаран, А. В. Мурзін, А. Г. Абрамова ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 41 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного
бізнесу
ФАРМАКОЛОГІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ
Органічний синтез лікарських засобів : підручник / Н. В. Сімурова,
С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 255 с.
Кільк. прим. : 20
Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні
технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології харчових
добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : Є. Є.
Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
20 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
аналітичної хімії.
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Фармакологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 162 "Біотехнологія та біоінженерія" заочної
форми навчання / уклад. : О. І. Майборода, І. В. Попова, Л. М. Мазур ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. – Електронна
бібліотека - Методичні рекомендації – каф. органічної хімії.
ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ
Основи конструювання і дизайн упаковки [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми навчання /
уклад. : К. В. Васильківський, А. І. Соколенко ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 32 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. технічної механіки і пакувальної техніки.
Якимчук М. В. Науково-технічні засади створення обладнання для
групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних
модулів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Якимчук Микола
Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 38 с.
Кільк. прим. : 3
Якимчук М. В. Науково-технічні засади створення обладнання для
групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних
модулів : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Якимчук Микола
Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 447 с.
Кільк. прим. : 1
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ
Кондиціювання повітря і вентиляція [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної
форми навчання спеціальності 133 "Галузеве машинобудування",
спеціалізації "Інжиніринг процесів" / уклад. І. М. Литовченко ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 9 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. машин і апаратів харчових та
фармацевтичних підприємств.
АРОМАТИЧНІ, ЗАПАШНІ ТРАВИ. ПРЯНІ РОСЛИНИ
Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за
використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / Кулик Аліна Степанівна ;
Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 22 с.
Кільк. прим. : 2
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Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за
використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : дис. ...
канд. техн. наук : 05.18.13 / Кулик Аліна Степанівна ; Тавр. держ.
агротех. ун-т. – Мелітополь, 2015. – 271 с.
Кільк. прим. : 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТВАРИННИЦТВА
Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові технології
та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Пешук,
О. Є. Москалюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. технології м’яса
та м’ясних продуктів.
М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
Донець О. П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом
збагачення м’ясними білками : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.04 / Донець Олександр Петрович ; Нац. ун-т харч. технол. – К.,
2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 2
Донець О. П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом
збагачення м’ясними білками : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 /
Донець Олександр Петрович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 170 с.
Кільк. прим. : 1
Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньокваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 181 "Харчові
технології" спеціалізації "Технології зберігання, консервування та
переробки м’яса" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М.
Чепелюк, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 41 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.
Змієвська Т. М. Розроблення технології реструктурованих
формованих продуктів із м’яса птиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.04 / Змієвська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – К.,
2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 2
Змієвська Т. М. Розроблення технології реструктурованих
формованих продуктів із м’яса птиці : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 /
Змієвська Тетяна Миколаївна ; Ін-т продовольчих ресурсів. – К., 2016. –
196 с.
Кільк. прим. : 1
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Мороз О. О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з
використанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Мороз Олена Олексіївна ;
Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 23 с.
Кільк. прим. : 2
Мороз О. О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з
використанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів : дис. ...
канд. техн. наук : 05.18.04 / Мороз Олена Олексіївна ; Нац. ун-т харч.
технол. – К., 2015. – 207 с.
Кільк. прим. : 1
Основи кріогенних та сушильних технологій [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові технології
та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Пешук,
О. А. Чернюшок ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 12 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. технології м’яса
та м’ясних продуктів.
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
Інноваційні технології в ресторанному господарстві [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" спеціалізації
"Готельна і ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 74 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" та заочної форм
навчання / уклад. : О. С. Павлюченко, О. В. Коваль ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 60 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
Технологічне обладнання для міні-виробництв харчових
продуктів в закладах ресторанного господарства [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної
форми навчання / уклад. : А. О. Чагайда, В. В. Цирульнікова. – К. :
НУХТ, 2016. – 24 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.

20

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

43.105

43.110

43.111

43.108

642.5
П78

642.5
П78

ЧЕРВЕНЬ, 2016

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному
господарстві [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм
навчання / уклад. : Н. П. Бондар, О. В. Матиящук ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 89 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
Чагайда А. О. Технологія харчових міні-виробництв в закладах
готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /
А. О. Чагайда, В. В. Цирульнікова, О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2016. – 110 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ
Кулінарознавство [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології",
спеціалізації "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 35 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
ОБЛАДНАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни
та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної і
заочної форм навчання / уклад. О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 92 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв
ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. Вип. 1 (21) / ред.
О. І. Черевко ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 540 с.
– за обміном.
Кільк. прим. : 1
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв
ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. Вип. 2 (20) / ред.
О. І. Черевко ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 470 с.
– за обміном.
Кільк. прим. : 1

21

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ, 2016

ДІЛОВОДСТВО
651.4
Янчев А. В. Електронне документування : теорія, методологія,
Я66
практика : монографія / А. В. Янчев ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. :
ХДУХТ, 2015. – 362 с.
Кільк. прим. : 1
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
657
Грінько А. П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку
Г85
відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми :
монографія / А. П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ,
2015. – 328 с. – за обміном.
Кільк. прим. : 1
49.71
Колос І. В. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056
"Міжнародні економічні відносини" спеціалізації "Міжнародна
економіка" денної форми навчання / І. В. Колос. – К. : НУХТ, 2016. –
121 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. обліку і
аудиту.
57.47
Ничик О. В. Екологічний аудит [Електронний ресурс] : курс лекцій
для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього
середовища" денної та заочної форм навчання / О. В. Ничик, О. М.
Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
54 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. біохімії та
екологічного контролю.
657.6
Ільчак О. В. Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів
І-45
сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 /
Ільчак Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – К., 2016. – 23 с.
Кільк. прим.: 1
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
658
Яркіна Н. М. Комплексний механізм управління підприємством
Я74
рибного господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яркіна
Наталя Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 39 с.
Кільк. прим. : 2
658
Яркіна Н. М. Комплексний механізм управління підприємством
Я74
рибного господарства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яркіна Наталя
Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 459 с.
Кільк. прим. : 1
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
658.15
Бойко Н. О. Управління споживчим капіталом машинобудівного
Б77
підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойко Наталя
Олександрівна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Х., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1
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Замазій О. В. Формування ціннісно-орієнтованого управління
промисловими підприємствами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.04 / Замазій Оксана Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2016. – 40 с.
Кільк. прим. : 1
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації "Економіка
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Ткаченко ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека
- Методичні рекомендації – каф. економіки і права.
Конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства"
денної та заочної форм навчання / уклад. Л. М. Закревська ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 53 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. економіки і права.
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації "Економіка підприємства"
денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 31 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. економіки і права.
ТОВАРОЗНАВСТВО
Експертиза товарів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної форми
навчання / уклад. Н. Б. Аннєнкова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 38 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
експертизи харчових продуктів.
Товарознавство (Непродовольчі товари) [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації для вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів спеціальності 076 "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність", спеціалізації "Товарознавство і
торговельне підприємництво" заочної форми навчання / уклад. : Т. М.
Артюх, І. В. Григоренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 71
с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. експертизи
харчових продуктів.
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Теоретичні основи безпеки харчової продукції [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технологічна
безпека та експертиза харчової продукції", денної форми навчання /
уклад. : С. І. Усатюк, К. В. Курпілянська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 33 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації –
каф. експертизи харчових продуктів.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Розумей С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств
пивобезалкогольної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Розумей Світлана Борисівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 2
Розумей С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств
пивобезалкогольної галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Розумей
Світлана Борисівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 313 с.
Кільк. прим. : 1
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння
харчової сировини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя
факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ, 29 жовтня 2015 р. /
Харк. держ. ун-т харч. та торг., Харк. обл. держ. адмін., Департамент
науки і освіти. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 70 с. – дарча.
Кільк. прим. : 1
Сокольський Г. В. Нові хімічні системи та технології [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізація "Хімічні
технології харчових добавок та косметичних засобів" денної та заочної
форм навчання / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников. – К. : НУХТ,
2016. – 109 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
фізичної та колоїдної хімії.
ФЕРМЕНТНІ ПРЕПАРАТИ
Омельчук Є. О. Біотехнологія целюлолітичних ферментних
препаратів термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Омельчук Євген
Олександрович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 22 с.
Кільк. прим. : 2
Омельчук Є. О. Біотехнологія целюлолітичних ферментних
препаратів термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus :
дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Омельчук Євген Олександрович ; Нац.
ун-т харч. технол. – К., 2016. – 204 с.
Кільк. прим. : 1
24
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ВИНОРОБСТВО
Кухаренко О. Є. Удосконалення технології виноматеріалів для
виробництва сортових ігристих вин : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.05 / Кухаренко Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016.
– 20 с.
Кільк. прим. : 2
Кухаренко О. Є. Удосконалення технології виноматеріалів для
виробництва сортових ігристих вин : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 /
Кухаренко Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 227 с.
Кільк. прим. : 1
БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
Коваль О. В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання
бродильних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /
Коваль Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 22 с.
Кільк. прим. : 2
Коваль О. В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання
бродильних виробництв : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Коваль Ольга
Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 190 с.
Кільк. прим. : 1
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Харгелія Д. Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на
основі цукрового сорго : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 /
Харгелія Дар'я Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 2
Харгелія Д. Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на
основі цукрового сорго : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Харгелія Дар'я
Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 223 с.
Кільк. прим. : 1
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
Автоматизація виробничих процесів : підручник / О. І. Черевко, Л. В.
Кіптела, В. М. Михайлов, О. Є. Загорулько ; Харк. держ. ун-т харч. та
торг. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 186 с. – за обміном.
Кільк. прим. : 1
Біологічно активні речовини в харчових технологіях : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять
для студентів спеціальності 8.05170109 "Технології харчових продуктів
оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм
навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 35 с. – каф. технології оздоровчих
продуктів.
Кільк. прим. : 20
25
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Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" та
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових
виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. О. О. Чепелюк ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 41 с. – Електронна бібліотека
– Методичні рекомендації – каф. машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв.
Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" та
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А.
Єщенко, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с.
– Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. технологічного
обладнання та комп’ютерних технологій проектування.
Напрями підвищення ефективності роботи технологічного
обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та
заочної форм навчання / уклад. В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека – Методичні
рекомендації – каф. технологічного обладнання та комп’ютерних
технологій проектування.
Напрями підвищення ефективності роботи технологічного
обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання
переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання /
уклад. В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
65 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф.
технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування.
Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних
виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни для студентів спеціальності 8.05130111 "Хімічні технології
харчових добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад.
І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 10 с. –
Електронна бібліотека – Методичні рекомендації – каф. машин і апаратів
харчових та фармацевтичних виробництв.
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Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання
переробних і харчових виробництв" денної форми навчання / уклад. : С. І.
Блаженко, О. О. Серьогін, О. О. Осьмак; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 105 с. – Електронна бібліотека – Методичні рекомендації –
каф. теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.
Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм
навчання / уклад. : В. Л. Яровий, Р. Л. Якобчук, М. Г. Янковий ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування.
Харчова хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм
навчання / уклад. : В. Ф. Доценко, О. В. Бортнічук, І. М. Силка ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 56 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. технології харчування та ресторанного
бізнесу.
ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
"Спеціаліст" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації
"Технології цукру та полісахаридів" денної та заочної форм навчання /
уклад. : С. Ю. Лементар, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. технологічного обладнання та
комп'ютерних технологій проектування.
ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
Загальна технологія харчових виробництв [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм
навчання / уклад. А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 37 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф.
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.
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Кравченко О. І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання
для замішування дріжджового тіста : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.12 / Кравченко Олександр Іванович ; Нац. ун-т харч. технол. – К.,
2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 2
Кравченко О. І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання
для замішування дріжджового тіста : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /
Кравченко Олександр Іванович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. –
181 с.
Кільк. прим. : 1
Основи кріогенних і сушильних технологій [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181
"Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М.
Зінченко, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
16 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. технології
хлібопекарських та кондитерських виробів.
Технології харчових виробництв. Модуль 1. Технології хліба,
макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та
заочної форм навчання / уклад. : Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко, Л. А.
Михонік, Н. О. Фалендиш ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
33 с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. технології
хлібопекарських та кондитерських виробів.
Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки
зародків пшениці : монографія / С. Г. Олійник, Г. М. Лисюк, О. І.
Кравченко, О. В. Самохвалова ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. :
ХДУХТ, 2014. – 108 с. – за обміном.
Кільк. прим. : 1
ОЛІЇ. ЖИРИ
Технологія жирів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"
спеціалізації "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм
навчання / уклад. : М. І. Осейко, Т. І. Романовська, В. І. Бабенко ; Нац. унт харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 31 с. – Електронна бібліотека –
Методичні рекомендації – каф. технології жирів і парфумернокосметичних продуктів.
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ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 181 "Харчові технології" та
162 "Біотехнології та біоінженерії" денної та заочної форм навчання /
уклад. : І. В. Ельперін, С. М. Швед, К. С. Архангельська ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 44 с. – Електронна бібліотека - Методичні
рекомендації – каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.
Гончаренко Б. М. Автоматизація процесів та об’єктів [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка" денної та заочної форм навчання / Б. М. Гончаренко,
Ю. О. Самойленко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 44 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. автоматизації
процесів управління.
Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад : О. М.
Пупена, Д. В. Мацебула ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 38
с. – Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. інтегрованих
автоматизованих систем управління.
Пупена О. М. Промислові інформаційні мережі та інтеграційні
технології [Електронний ресурс ] : курс лекцій для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / О. М. Пупена,
Д. В. Мацебула ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 138 с. –
Електронна бібліотека - Методичні рекомендації – каф. інтегрованих
автоматизованих систем управління.
Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації при підготовці курсових та дипломних проектів (робіт) для
студентів освітніх ступенів "Бакалавр", "Магістр" спеціальності 151
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної
форм навчання Ч. 1 / уклад. : Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 51 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. автоматизації процесів управління.
Чернецький М. В. Інтелектуальне керування технологічними
процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів
нелінійної динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 /
Чернецький Микола Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. –
23 с.
Кільк. прим. : 2
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Чернецький М. В. Інтелектуальне керування технологічними
процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів
нелінійної динаміки : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Чернецький
Микола Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2016. – 208 с.
Кільк. прим. : 1
АРХІТЕКТУРА
726
Соченко В. І. Церква Богородиці Десятинна в Києві : до 1025-річчя
С69
Хрещення Київської Русі / В. І. Соченко. – К. : Мистецтво, 2014. – 224 c.
Кільк. прим. : 1
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
8512
Фізичне виховання : методичні рекомендації до застосування
фізичних вправ з фітболу для студентів усіх напрямів підготовки
бакалаврів денної форми навчання / уклад. : І. С. Павлюк, Н. І. Міцкевич,
С. А. Коляденко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 27 с. – каф.
фізичного виховання.
Кільк. прим. : 20
8514
Фізичне виховання : методичні рекомендації до проведення занять з
таїландського боксу для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів
денної форми навчання / уклад. : І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, В. Г.
Харченко, Х. І. Фуштей ; Нац. ун-т. харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
103 с. – каф. фізичного виховання.
Кільк. прим. : 20
8513
Фізичне виховання : методичні рекомендації з техніки безпеки та
надання першої медичної допомоги на заняттях з фізичного виховання
для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми
навчання / уклад. : І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 47 с. – каф. фізичного виховання.
Кільк. прим. : 20
МОВИ
811.111
Англо-український термінологічний словник : бл. 6 000 терм. /
А64
Є. С. Смірнова, І. М. Довгун, Т. Й. Усенко, С. М. Тищенко ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 154 с. с.
Кільк. прим. : 20
41.41
Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації для підготовки студентів 4 курсу технічних та
технологічних спеціальностей до вступного екзамену з англійської мови в
магістратуру денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. А.
Чередніченко, Л. В. Власенко, О. В. Кияшко, В. В. Мірочник ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 85 с. – Електронна бібліотека Методичні рекомендації – каф. ділової іноземної мови та міжнародної
комунікації.
681.5
Ч-49
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811.111
Чередніченко Г. А. Англійська мова : навч. посіб. / Г. А.
Ч-46
Чередніченко, Є. С. Смірнова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015.
– 326 с.
Кільк. прим. : 20
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
У2
Марущак А. Книга живих : вірші / А. Марущак. – Херсон : Грінь Д. С.,
М29
2016. – 56 с.
Кільк. прим. : 3
У2
Мушкетик Ю. М. Біла тінь. Останній гетьман. Плацдарм : романи /
М93
Ю. М. Мушкетик. – К. : Укр. письменник, 2015. – 640 с. – (Бібліотека
Шевченківського комітету).
Кільк. прим. : 1
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.
Saveurs = Вкус. № 5-6 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – К. :
Бурда-Украина, 2016.
2.
Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal
scientific journal. vol. 4. issue 1, issue 2, issue 3, issue 4 / National university
of food technologies. – К. : NUFT, 2015.
3.
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 5 / засн. :
Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа,
2016.
4.
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. № 2 (232) / засн. :
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ,
2016.
5.
Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : ТОВ
"Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2016.
6.
Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 2. – К. :
Блiц-iнформ, 2016.
7.
Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 19, № 20, № 21,
№ 22, № 23, № 24 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України,
2016.
8.
Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 4 (237) / Кн. палата
України. – К. : Кн. палата України, 2016.
9.
Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 1-2 / засн. :
ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". – К. : СПД
Коляда О.П., 2016.
10.
Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.85. № 2 / М-во
здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос.
акад. мед. наук [и др.]. – М. : Медицина, 2016.
11.
Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 6 : Закупівлі енергосервісу :
нові можливості енергомодернізації / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.екон. розвитку - Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2016.
31

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

ЧЕРВЕНЬ, 2016

Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 5 /
засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – К. :
Аванпост-прим, 2016.
Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 5. –
К. : Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2016.
Екологічна безпека підприємства : практична енциклопедія : в 2 ч.
№ 2. – К. : Медіа-Про, 2016.
Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 5 (259). – К. : Преса
України, 2016.
Економiка та держава : мiжнар. наук.-практ. журн. № 4. – К. : ДКС
центр, 2016.
Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 2 / засн. :
Харк. політех. ін-т. – Х. : Мадрід, 2016.
Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 1 /
засн. : Ін-т агроекол. і природокористування НААН. – К. : Екоінвестком,
2016.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 5 / засн. і вид. :
Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України,
УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2016.
Зерно. № 5 (122) / засн. : ТОВ "Видавництво "Зерно". – К. : Зерно,
2016.
Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. № 5. К. :Форум, 2016. – назва з етикетки диска.
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч.
техн. журн. № 1 (349) / Гос. ком. РФ по высш. образованию. –
Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2016.
Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки
України. № 5. – К. : Пед. преса, 2016.
Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн.
№ 5 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку -Україна". –
К. : ТОВ Вид. Дім, 2016.
Календар знаменитих і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 3 :
ІІІ квартал / засн. : Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. –
К. : Кн. палата України, 2016.
Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн.
Т. 52. № 3 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К,
2016.
Кодекси України. № 5 : Кодекс України про адміністративні
правопорушення. – К. : Форум, 2016.
Компьютеры, сети, программирование. № 4 / учредитель С. Р.
Лищук. – К. : Kiber Pank, 2016.
Кондитерское и хлебопекарное производство : специализир.
информ. бюл. № 3-4 / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. – М. : Прессинфо,
2016.
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Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 7,
№ 8 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 7, № 8 / Кн. палата
України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат.,
маркетологов и рекламистов. № 5 / учредитель : НВФ "Студцентр", при
поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2016.
Масла и жиры : отрасл. спец. журн. для масложир. производств.
№ 3-4. – М. : Отрасл. ведомости, 2016.
Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и
социология : междунар. науч.-практ. журн. № 3-4. – К. : Междунар. ин-т
социон., 2016.
Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 4 / учредитель и изд. : РИА
Марк Пак. – К. : Софія- А, 2016.
Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 2 / учредитель и изд.
: ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2016.
Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та відпочинок. № 3 /
засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – К. : Рема-Принт,
2016.
Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 5 /
учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". –
М. : Росмясомолпром, 2016.
Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 4, № 5 /
учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром",
ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова [и др.]. – М. : Мясн.
индустрия, 2016.
Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 5 (155) / изд. : ООО
Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2016.
Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology &
innovation : междунар. специализир. науч.-аналит. журн. № 4 (57) /
учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : Майстер-Принт, 2016.
Наука продаж : от технологии к искусству : ежемес. спец. журн.
№ 5, № 6 / Агентство "Press.kz". – Алматы : Эльмора, 2016.
Отельер & ресторатор. № 2 (52) / изд. : ЧП "VIP-Отельер". – К. :
Секьюрити Украина, 2016.
Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 12 (345),
№ 13 (346), № 14 (347), № 15 (348), № 16 (349) / Держ. упр. справами. –
К. : Пріоритети, 2016.
Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 34,
№ 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44 / М-во
юстиції України. – К. : Право, 2016.
Переработка молока : специализир. журн. № 5 (200) / учредитель и
изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : Вива-Стар,
2016.
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Пиво и напитки : науч.-произв. журн. для специал. пивобезалк.
пром-сти. № 2, № 3 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ.
пром-сть, 2016.
Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн.
№ 4 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. :
РОСПИЩЕПРОМ, 2016.
Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.19.
№ 1 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н.
Подгорного. – Х. : Контраст, 2016.
Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн.
журн. № 3 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т
кибернетики им. В. М. Глушкова [и др.]. – К. : НАНУ України, 2016.
Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. № 1-2 / НУБіП ПП
"Видавниче представництво "Паралель". – К. : Паралель, 2016.
Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан.
бизнеса. № 4, № 5 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. :
Бизнес-Логика, 2016.
Реферативный журнал. Оборудование пищевой промышленности
[Электронный ресурс] : отдельн. вып. 38. Оборудование пищевой
промышленности. № 4 / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. – название с
этикетки диска.
Реферативный журнал. Химия и технология пищевых продуктов
[Электронный ресурс] : вып. свод. тома. 19. Химия. № 4 / ВИНИТИ. - М.
: ВИНИТИ. – CD. – название с этикетки диска.
Реферативный
журнал.
Экономика
отраслей
пищевой
промышленности [Электронный ресурс] : вып. свод. тома. 20.
Экономика промышленности. № 4 / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. –
название с этикетки диска.
Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и
фармацевтов. № 6 / основатель : компания "Агантство мед.
маркетинга". – К. : Аентство мед. маркетинга, 2016.
Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 3, № 4 / учредители :
ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2016.
Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн.
№ 2 / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2016.
Страхова справа : наук.-практ. журн. № 1 (61) / вид. : УНДІ Права
екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2016.
Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 3 /
учредитель : Ред. журн. "Молочная пром-сть". – М. : Мол. пром-сть,
2016.
Тара и упаковка : ил. журн. для производителей и потребителей
упаковоч. машин, материалов и изделий. № 2. – М. : Тара и упаковка,
2016.
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Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 3 /
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2016.
Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн.
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кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины,
2016.
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Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. № 3 (178) /
М-во екон. розвитку і торгівлі України. – К. : Наук.-дослід. екон. ін-т,
2016.
Хімiчна промисловість України : наук.-вироб. зб. № 2 (133) / засн. :
М-во пром. політики України, Укр. хім. т-во, Союз хіміків України [та
ін.]. – К. : Рад. Україна, 2016.
Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 4 (37). – К. :
Биопром, 2016.
Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 5 /
учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. :
Хлебопродукты, 2016.
Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 4
(201) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2016.
Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 3, № 4 / засн. : Нац.
асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор
України". – К. : Цукор України, 2016.
Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. № 5-6 /
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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).

Увага!
Тест-драйв нової академічної
платформи
Cambridge Core
платформа, що включає більше 30 тис.
книжок та 360 наукових журналів.
Публікації доступні як за передплатою,
так і у відкритому доступі. Є
можливість експорту цитувань у більше ніж 7 тис. стилів, публікації
відкритого доступу можуть бути переглянуті як у первинному вигляді, так і
трансформовані у будь-який комфортний для користувача формат. Доступ
можна отримати на WEB-сайті бібліотеки за посиланням: library.nuft.edu.ua
Наша електронна адреса :
library@nuft.edu.ua
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