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 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
38.39 

 
     Комп’ютерні технології проектування [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і 
харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. :               
С. І. Блаженко, Ю. І. Вересоцький ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2016. – 81 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців 
НУХТ – каф. технологічного обладнання та комп’ютерних технологій 
проектування. 

38.38 
 

     Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях [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" заочної форм навчання./ уклад. :        
С. І. Блаженко, Ю. І. Вересоцький. – К. : НУХТ, 2016. – 145 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування. 

100.51 
 

     Методичні рекомендації до розроблення людино-машинного 
інтерфейсу на базі програмного забезпечення Movicon для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : В. В. Полупан, О. М. Пупена,                       
І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 56 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління. 

 МЕНЕДЖМЕНТ 
005 
Д82 

     Думановська С. В. Мотиваційний механізм в системі управління 
розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / Думановська Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

005 
З-86 

     Зоргач А. М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Зоргач Альона Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2016. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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46.98 

 
     Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" і освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізацій "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності", "Логістика" денної та заочної форм навчання / уклад.               
Л. М. Минко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 56 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
менеджменту та адміністрування. 

46.95 
 

     Логістичний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Логістика" денної форми навчання / уклад.  
Т. В. Косарева ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
зовнішньоекономічної діяльності та логістики. 

005.3 
П19 

     Пасічник І. Ю. Управління конкурентоспроможністю продукції на 
основі маркетингової стратегії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Пасічник Інна Юріївна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Х., 2016. – 
20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

107.40 
 

     Планування виробництва та персоналу [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізації 
"Управління персоналом та економіка праці" заочної форм навчання / 
уклад. О. А. Чигринець ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с. 
– Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
управління персоналом та економіки праці. 

005 
С65 

     Сорока А. М. Формування системи менеджменту в спеціалізованих 
птахівничих підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Сорока Анна Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2016. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1   

107.41 
 

     Тертична Л. І. Механізм формування людського капіталу [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 
"Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм 
навчання / Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 157 с. 
– Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
управління персоналом та економіки праці. 
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 ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 

42.07 
 

     Економікс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства" заочної форми навчання / уклад. : Т. В. Швед, Г. О. Кундєєва ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 68 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. економічної теорії. 

330.1 
К17 

     Кальченко М. М. Економічна ефективність залучення і використання 
фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кальченко Микола Миколайович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1   

330 
С76 

     Стадник В. П. Управління економічною безпекою 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Стадник Вікторія Павлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2016. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
332 
С47 

     Слюсар С. Т. Організаційно-економічна система розвитку сільських 
територій приміської зони : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Слюсар Світлана Тимофіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2016. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1   

322 
Ф33 

     Федоришин В. С. Соціальна політика у реформуванні комунальної 
власності територіальних громад : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 
/ Федоришин Василь Семенович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 
2016. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   
 

 ФІНАНСИ 
336.7 
Г62 

     Голуб К. В. Політика подолання кризових явищ в банківській системі 
України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Голуб Ксенія 
Володимирівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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 ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 
338.2 
Н62 

     Нікішина О. В. Методологічні засади регулювання інтегрованих ринків 
зерна та продуктів його переробки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Нікішина Оксана Володимирівна ; Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. дослід. – О., 2016. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  1  

 ТУРИЗМ 
72.38 

 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної 
магістерської роботи для студентів спеціальності 242 "Туризмознавство" 
денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Д. І. Басюк,             
О. Г. Розметова, Т. Ю. Примак, Н. В. Погуда, Р. Р. Мазурець ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 33 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. туристичного та готельного 
бізнесу. 

72.37 
 

     Страхування в туризмі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання  / 
уклад. В. Г. Дарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 52 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
туристичного та готельного бізнесу. 

 МАРКЕТИНГ 
339.138 

О-58 
     Онищук Н. В. Формування системи маркетингу співпраці туристичних 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онищук Наталя 
Вікторівна ; Нац. ун-т водного госп. та природокористування. – Рівне, 
2015. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   

339.138 
Ч-52 

     Четверик О. В. Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Четверик Олена Вікторівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
103.16 

 
     International Economics [Electronic resource] : for practical classes for 
students of educational degree "Bachelor" majoring in 056 "International 
economic relations" specialization "International economics" full-time trainining 
/ Pavlo Sydorenko ; National University of Food Technologies. – К. : НУХТ, 
2016. – 43 p. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців 
НУХТ – каф. міжнародної економіки. 
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103.15 

 
     Програма виробничої та переддипломної практик студентів ІV 
курсу спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціалізації 
"Міжнародна економіка" освітнього ступеня "Бакалавр" денної форми 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. О. Гуткевич, А. С. Соломко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека 
– Електронні видання науковців НУХТ – каф. міжнародної економіки. 

 ЗАГРОЗА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ 
37.62 

 
     Смітюх Я. В. Моніторинг та методи контролю довкілля [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" 
спеціалізації "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" денної 
форми навчання / Я. В. Смітюх, О. В. Школьна ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 61 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. автоматизації процесів управління. 

 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА. ТЕПЛООБМІН 
33.43 

 
     Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика", та спеціальності 
142 "Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм навчання / 
уклад. В. П. Петренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 76 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки. 

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ 
539.37 

Б33 
     Башта Д. А. Втомна пошкоджуваність валопроводів турбоагрегатів при 
крутних коливаннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Башта 
Дмитро Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України „КПІ”. – К., 2014. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ 
58.28 

 
     Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 41 с. – Електронна бібліотека 
– Електронні видання науковців НУХТ – каф. аналітичної хімії. 
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58.27 

 
     Інструментальні методи досліджень [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізації 
"Товарознавство та торговельне підприємництво" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 36 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. аналітичної хімії. 

62.36 
 

     Фізико-хімічні основи води та водних розчинів [Електронний  
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання 
/ уклад. :  В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко ; Нац. ун-
т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 44 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і підготовки 
води. 

 ФАРМАКОЛОГІЯ 
36.60 

 
     Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового 
проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" та освітньо-
кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" спеціалізації "Обладнання фармацевтичних та 
біотехнологічних виробництв" денної форми навчання денної форми 
навчання / уклад. : Л. В. Марцинкевич, О. О. Губеня, С. О. Удодов ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних підприємств. 

36.62 
 

     Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Спеціаліст" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної 
форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 73 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних підприємств. 
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 ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ В ЦІЛОМУ 
30.16 

 
     Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання контрольних 
робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 
спеціалізація "Інтегровані автоматизовані системи управління" заочна 
форма навчання / уклад. : О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак,      
Н. В. Рябоконь ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ. – каф. 
теоретичної механіки і ресурсоощадних технологій. 

 ТЕПЛОФІЗИКА 
33.44 

 
     Експериментальні методи сучасної теплофізики [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальностей: 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація 
"Холодильні машини і установки", і 144 "Теплоенергетика" заочної форми 
навчання / уклад. М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2016. – 8 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ 
– каф. теплоенергетики та холодильної техніки. 

 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 
34.19 

 
     Споживачі електричної енергії [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) для студентів 
освітньо-кваліфікаційних рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи 
електроспоживання" денної та заочної форм навчання / уклад. :                  
С. М. Балюта, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвд ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 40 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. електропостачання і енергоменеджменту. 
 

 

 РАДІОЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА ТА СХЕМИ 
621.3 
Ж91 

     Журавльов Ю. І. Математичне моделювання і аналіз відмовостійкості 
термоелектричних охолоджувачів в САПР теплонавантажених пристроїв : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Журавльов Юрій Іванович ; 
Одес. нац. політех. ун-т. – О., 2016. – 23 с. 
              Кільк. прим.   1   
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 М’ЯСНА ПРОМИЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
637.5 
Я66 

     Янчева М. О. Наукове обгрунтування використання композицій 
кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м’ясних посічених 
заморожених : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Янчева Марина 
Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2016. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 
33.45 

 
     Теоретичні основи холодильної техніки [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 
"Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. 
А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 33 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки. 

33.46 
 

     Холодильні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад.                      
А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 37 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки. 

33.47 
 

     Холодильні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до виконання курсового проекту на тему: "Поршневий компресор" для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад.                      
А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 61 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки. 

 

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
68.27 

 
     Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього рівня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко,                   
У. Г. Кузьмик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 65 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технології молока і молочних продуктів. 
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68.28 

 
     Науково-практичні основи технології молока [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 53 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. технології молока і молочних продуктів. 

68.26 
 

     Основи кріогенних та сушильних технологій [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко, А. В. Тимчук. – К. : НУХТ, 2016. –     
54 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – 
каф. технології молока і молочних продуктів. 

68.24 
 

     Поліщук Г. Є. Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : 
Модуль 1. Інноваційні технології незбираномолочних продуктів : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 
"Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання, консервування 
та переробки молока" денної та заочної форм навчання / Г. Є. Поліщук,    
О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 93 с. – Електронна 
бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. технології молока 
і молочних продуктів. 

68.25 
 

     Технологія галузі. Розділ "Технологія молочних консервів" 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. В. Грек, О. О. Онопрійчук,                   
А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 42 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технології молока і молочних продуктів. 

 

 ТРАНСПОРТНІ СЛУЖБИ 
656.2 
С38 

     Синиця Л. В. Теоретико-методологічні основи стратегічного 
управління розвитком підприємства (на прикладі залізничного  
транспорту) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Синиця Лідія 
Віталіївна ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту. – Х., 2016. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
658 
Б61 

     Білецька О. О. Система формування та ефективного забезпечення 
організаційної культури підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Білецька Олександра Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – 
Хмельницький, 2016. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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658 
Г65 

     Гончар О. І. Управління потенціалом підприємства за умов 
євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Ольга 
Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1   

658 
С24 

     Свідерська А. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Свідерська Антоніна Владиславівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – 
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

658.27 
Я94 

     Яцун Л. М. Управління підприємствами сфери харчування : автореф. 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яцун Леонід Миколайович ; Харк. держ. 
ун-т харч. та торг. – Х., 2016. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
658.5 
К68 

     Коробка В. М. Управління комерціалізацією інноваційної продукції 
аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробка 
Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

658.5 
М22 

     Мамонтенко Н. С. Інноваційна стратегія у системі стратегічного 
управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / Мамонтенко Наталія Сергіївна ; Одес. нац. політех. ун-т. – 
О., 2016. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 

 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
73.52 

 
     Системи управління та контролю якості харчових та косметичних 
засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" 
спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів" денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша,   
О. В. Адаменко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 47 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
експертизи харчових продуктів. 
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 ТОВАРОЗНВСТВО 
73.51 

 
     Вступ до технологічної експертизи [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. В. М. Сидор ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 15 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – 
каф. експертизи харчових продуктів. 

73.50 
 

     Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Кійко,  
Н. О. Рябченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
експертизи харчових продуктів. 

 

 ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 
36.63 

 
     Виробнича логістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" спеціалізацій "Обладнання переробних і харчових 
виробництв" "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв" денної форми навчання / уклад. М. С. Шпак ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека – Електронні 
видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв. 

 

 РЕКЛАМА 
40.08 

 
     Психологічні основи в рекламі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 
"Журналістика" спеціалізації "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. І. В. Нікітіна ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ– каф. філософії. 
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45.52 

 
     Сучасна реклама та PR [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 
"Журналістика" спеціалізації "Реклама та зв’язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 22 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. маркетингу. 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 
36.57 

 
     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" та 
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної та 
заочної форм навчання / уклад. Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання 
науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв. 

36.58 
 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації 
"Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної форми навчання / уклад. Ю. С. Теличкун ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 12 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних підприємств. 

36.59 
 

     Процеси та обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми 
навчання / уклад. : О. О. Чепелюк, О. О. Губеня, М. Г. Десик ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 74 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв. 

62.34 
 

     Технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" заочної форми навчання / уклад. : С. А. Шульга,                        
С. П. Олянська, О. В. Грабовська. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с. – Електронна 
бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і 
підготовки води. 
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36.61 

 
     Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та 
організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 36 с. – Електронна бібліотека – Електронні 
видання науковців НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв. 

62.40 
 

     Технологія питної води. Частина 1. Методи аналізу якості води 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми 
навчання / уклад. О. М. Деменюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2016. – 105 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців 
НУХТ – каф. технології цукру і підготовки води. 

62.32 
 

     Технології харчових виробництв. Модуль 1. Технології питної води 
та водопідготовки харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеню "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Ю. М. Резніченко, О. М. Деменюк, І. О. Крапивницька,                  
Н. М. Пушанко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технології цукру і підготовки води. 

36.65 
 

     Устаткування виробництв галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та 
організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнологія та біоінженерія" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : М. С. Шпак, І. В. Житнецький,                 
Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 

 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
62.37 

 
     Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології цукру та 
полісахаридів" денної та заочної форм навчання / уклад. :                            
В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 77 с. – Електронна бібліотека – Електронні 
видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і підготовки води. 
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62.38 

 
     Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", професійне 
спрямування "Технології цукру та полісахаридів", денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, 
Ю. М. Резніченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технології цукру і підготовки води. 

62.39 
 

     Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", професійне 
спрямування "Технології питної води та водопідготовки харчових 
виробництв", денної форми навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська,             
В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека – Електронні 
видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і підготовки води. 

62.35 
 

     Технології харчових виробництв. Модуль 2. Технології цукрового 
виробництва [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. А. Шульга,           
І. О. Крапивницька, І. В. Карпович, Н. М. Пушанко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 36 с. – Електронна бібліотека – Електронні 
видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і підготовки води. 
 

 КРОХМАЛЬ. КРОХМАЛИСТІ РЕЧОВИНИ 
62.33 

 
     Технологія крохмалю [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Грабовська,   
О. М. Деменюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 50 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
технології цукру і підготовки води. 

62.41 
 

     Технологія модифікованого крохмалю [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 
"Харчові технології" заочної форми навчання / уклад. О. В. Грабовська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 13 с. – Електронна бібліотека 
– Електронні видання науковців НУХТ – каф. технології цукру і 
підготовки води. 
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 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
664.8 
Г60 

     Голембовська Н. В. Технологія пресервів з прісноводних риб та пряно-
ароматичних коренеплодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Голембовська Наталія Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 
2016. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ОЛІЇ. ЖИРИ 
101.10 

 
     Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 25 с. – Електронна бібліотека – 
Електронні видання науковців НУХТ – каф. технології жирів і 
парфумерно-косметичних продуктів. 

 

 ПАРФУМЕРІЯ. КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
61.26 

 
     Хімія та технологія косметичних засобів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" денної форми  
навчання / уклад. Н. І. Сабадаш ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 184 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – 
каф. фізичної і колоїдної хімії. 

 ПОКРИТТЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЇХНЬОГО НАНЕСЕННЯ 
667.6 
Ш95 

     Шульга О. С. Споживні властивості водно-дисперсійних фарб на 
основі каолінових наповнювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.08 / Шульга Ольга Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2016. – 
24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ 
100.50 

 
     Пупена О. М. Автоматизовані системи управління виробництвом 
(MES-рівень) [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Інтегровані 
автоматизовані системи управління" денної та заочної форм навчання /     
О. М. Пупена, Р. М. Міркевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 
135 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – 
каф. інтегрованих автоматизованих систем управління. 
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37.63 

 
     Прикладні системи дослідження та проектування систем 
автоматизації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 151 
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" спеціалізації 
"Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними 
комплексами" денної форми навчання / уклад. : Я. В. Смітюх,                     
О. В. Школьна, О. В. Савчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 
25 с. – Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
автоматизації процесів управління. 

 

 ЗАГАЛЬНА СТИЛІСТИКА 
45.53 

 
     Практична стилістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
спеціалізації "Реклама та зв’язки з громадськістю" денної форми навчання / 
уклад. Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. – 
Електронна бібліотека – Електронні видання науковців НУХТ – каф. 
маркетингу. 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
1.       Банківська справа : наук.-практ. вид. № 2 (139) / Т-во " Знання". – К. : 

Знання, 2016. 
2.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 7 / засн. : 

Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 
2016 

3.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 5 / засн. : ТОВ 
"Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2016. 

4.       Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 3. – К. : 
Блiц-iнформ, 2016. 

5.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 6 / засн. і вид. : Т-во "Знання" 
України, КОО. – К. : Віпол, 2016. 

6.       Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 29, № 30, № 31,      
№ 32, № 33 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2016. 

7.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 6 / Кн. палата 
України. – К. : Кн. палата України, 2016. 

8.       Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.85. № 3 / М-во 
здравоохранения РФ, Департамент сан.-эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. 
мед. наук [и др.]. – М. : Медицина, 2016. 

9.       Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 8 : Закупівлі енергосервісу : 
нові можливості енергомодернізації / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. 
розвитку - Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2016. 
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10.       Джерело : Укр. РЖ. Сер. 1 : Природничі науки. Медицина. № 4 / НАН 

України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. 
: ІПРІ НАНУ, 2016. 

11.       Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Промисловість. Сiльське 
господарство. № 4 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ 
iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2016. 

12.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 7 / 
засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – К. : 
Аванпост-Прим, 2016.  

13.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 7. –   
К. : Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2016. 

14.       Екологічна безпека підприємства : практична енциклопедія : в 2 ч.    
№ 3. – К. : Медіа-Про, 2016. 

15.       Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 7 (261). – К. : Преса 
України, 2016.  

16.       Економiка та держава : мiжнар. наук.-практ. журн. № 5, № 6. – К. : 
ДКС центр, 2016. 

17.       Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой 
промышленности = Food indastry economics : щокв. наук. журн. Т. 8. № 2 / 
засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, Одес. нац. 
акад. харч. технол. – О. : ОНАХТ, 2016. 

18.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 7 / засн. і вид. : Держ. 
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. 
– К. : УкрІНТЕІ, 2016. 

19.       Зерно. № 7 (124) / засн. : ТОВ "Видавництво "Зерно". – К. : Зерно, 2016. 
20.       Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.-вироб. журн. № 2 / засн. : 

Одес. держ. акад. харч. технол. – О. : Техносервіс, 2016. 
21.       Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. 

техн. журн. № 2-3 / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : 
Краснод. политехн. ин-т, 2016. 

22.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки 
України. № 7, № 8. – К. : Пед. преса, 2016. 

23.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. 
№ 7, № 8 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна". 
– К. : ТОВ Вид. Дім, 2016. 

24.       Кодекси України. № 7. – К. : Форум, 2016. 
25.       Компьютеры, сети, программирование. № 5, № 6 / учредитель С. Р. 

Лищук. – К. : Kiber Pank, 2016. 
26.       Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 3. – М. : Пищ. 

пром-сть, 2016. 
27.       Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 11, 

№ 12 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016. 
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28.       Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліогр. покажч. України. 

№ 2 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2016. 
29.       Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 11, № 12 / Кн. 

палата України. – К. : Кн. палата України, 2016. 
30.       Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн.      

№ 3 / изд. : НВФ Студцентр. – К. : Студцентр, 2016. 
31.       Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 1 (52) / учредители : 

Ассоц. "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт 
Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2016. 

32.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и 
социология : междунар. науч.-практ. журн. № 5-6. – К. : Междунар. ин-т 
социон., 2016. 

33.       Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 3 / учредитель и изд. : 
ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2016. 

34.       Мир упаковки : бизнес-организатор для произв. и потреб. упаковки.   
№ 3 / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : Експес-Полiграф, 2016. 

35.       Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та відпочинок. № 4 (130) / 
засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – К. : Рема-Принт, 
2016. 

36.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.78. № 4 / НАН України, 
ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2016. 

37.       Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 7, № 8 / 
учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : 
Росмясомолпром, 2016. 

38.       Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 7 / учредители : ООО 
"Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти 
им. В. М. Горбатова [и др.]. – М. : Мясн. индустрия, 2016. 

39.       Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 7 / изд. : ООО Биопром. 
– К. : Аванпост-Прим, 2016. 

40.       Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & 
innovation : междунар. специализир. науч.-аналит. журн. № 6-7 / 
учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : Майстер-Принт, 2016. 

41.       Напитки. Технологии и инновации. Садоводство и виноградарство 
= Drinks. Technology & innovation : междунар. специализир. науч.-аналит. 
журн. № 6-7 / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : Майстер-
Принт, 2016. – спарен. с журн. "Напитки. Технологии и инновации". 

42.       Наука продаж : от технологии к искусству : ежемес. спец. журн.       
№ 7-8 (81-82) / Агентство "Press.kz". – Алматы : Эльмора, 2016. 

43.       Отельер & ресторатор. № 3 (53) / изд. : ЧП "VIP-Отельер". – К. : 
Секьюрити Украина, 2016. 

44.       Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 19 (352),     
№ 20 (353), № 21 (354) / Держ. упр. справами. – К. : Пріоритети, 2016. 
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45.       Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 52,     

№ 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61 / М-во юстиції 
України. – К. : Право, 2016. 

46.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 7 (265) / Ком. по 
нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2016. 

47.       Переработка молока : специализир. журн. № 7, № 8 / учредитель и изд. 
: ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : Вива-Стар, 2016. 

48.       Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 5, 
№ 6, № 7 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : 
Роспищепром, 2016. 

49.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. 
№ 4 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики 
им. В. М. Глушкова [и др.]. – К. : НАНУ України, 2016. 

50.       Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. № 3 / НУБіП ПП 
"Видавниче представництво "Паралель". – К. : Паралель, 2016. 

51.       Реферативный журнал. Оборудование пищевой промышленности 
[Электронный ресурс] : отдельн. вып. 38. Оборудование пищевой 
промышленности. № 6 / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. – название с 
этикетки диска. 

52.       Реферативный журнал. Химия и технология пищевых продуктов 
[Электронный ресурс] : вып. свод. тома. 19. Химия. № 6 / ВИНИТИ. - М. : 
ВИНИТИ. – CD. – название с этикетки диска. 

53.       Реферативный журнал. Экономика отраслей пищевой 
промышленности [Электронный ресурс] : вып. свод. тома. 20. Экономика 
промышленности. № 6 / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. – название с 
этикетки диска. 

54.       Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и 
фармацевтов. № 7 (52) / основатель : компания "Агантство мед. 
маркетинга". – К. : Аентство мед. маркетинга, 2016. 

55.       Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 6 / учредители : ЗАО 
"Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2016. 

56.       Страхова справа : наук.-практ. журн. № 2 (62) / вид. : УНДІ Права 
екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2016. 

57.       Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 4 / 
учредитель : Ред. журн. "Молочная пром-сть". – М. : Молочная 
промышленность, 2016. 

58.       Тара и упаковка : ил. журн. для производителей и потребителей 
упаковоч. машин, материалов и изделий. № 3. – М. : Тара и упаковка, 2016. 

59.       Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 4 / 
учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : Зеркало мира, 2016. 
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60.       Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. 

№ 4 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІхімпроект", АТ "Телеоптик". – К. : Експрес-
Полiграф, 2016. 

61.       Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. 
№ 3 (263) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т 
кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 
2016. 

62.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 3 (244),    
№ 4 (245), № 5 (246), № 6 (247), № 7 (248) / М-во фін. України. – К. : 
Україна, 2016. 

63.       Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. № 6 (181) / 
М-во екон. розвитку і торгівлі України. – К. : Наук.-дослід. екон. ін-т, 
2016.  

64.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 7. – К. : 
Биопром, 2016. 

65.       Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 6, № 7 / 
учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : Хлебопродукты, 
2016. 

66.       Холодильна техніка та технологія : наук.-техн. журн. Т. 52. № 2. – О. : 
Одес. нац. акад. харч. технол., 2016. 

67.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 7 / засн. 
та вид. : Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : Бізнес-Логіка, 2016. 

68.       Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 5 (125) / засн. : Нац. 
асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор 
України". – К. : Цукор України, 2016. 

69.       Экология и промышленность : науч.-практ. журн. № 2 / учредитель и 
изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр "Энергосталь". – Х. : Энергосталь, 2016. 
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 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 довідково-
бібліографічної роботи науково-технічної бібліотеки (корпус Д, другий 
поверх, ліве крило, кім. 9). Довідки за тел. 287-92-09, 92-09 (внутрішній). 

 
 
 
 

 
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 

 

Увага! 
Тест-драйв нової академічної 

платформи 

Послуги та сервіси 
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