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БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                        СІЧЕНЬ, 2017 
 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
48.52 
 

     Шірінян Л. В. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізації "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної та заочної форм навчання / Л. В. Шірінян,             
О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 139 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.. – каф. 
фінансів.  

 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
50.21 
 

     Інженерне програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 
заочної форми навчання / уклад. : В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т. харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 83 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. інформатики. 

004.9 
Н56 

     Нестерюк О. Г. Інформаційна технологія моделювання і аналізу дискретно-
неперервних автоматизованих систем управління : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.13.06 / Нестерюк Олександр Геннадійович ; Одес. нац. політех. ун-т. – 
О., 2016. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 МЕНЕДЖМЕНТ 
46.101 
 

     Буковинська М. П. Корпоративна відповідальність та етика бізнесу 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціалізації 
"Міжнародна економіка" денної форми навчання / М. П. Буковинська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 103 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.  

46.99 
 

     Буковинська М. П. Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент 
організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання /                        
М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 96 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.  

46.102 
 

     Корпоративна відповідальність та етика бізнесу [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять 
та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціалізації 
"Міжнародна економіка" денної форми навчання / уклад. : М. П. Буковинська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 63 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
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БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                        СІЧЕНЬ, 2017 
45.60 
 

     Механізм формування людського капіталу [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці.  

44.56 
 

     Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою", 
спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" денної 
форми навчання / уклад. : І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2016. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. економіки і права. 

44.62 
 

     Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням 
економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальність 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                      
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 45 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

44.57 
 

     Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної форми навчання  / уклад. : М. Ю. Задніпряна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  

44.61 
 

     Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням 
безпеки підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальностей 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління 
фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 25 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  

44.60 
 

     Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки 
підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальностей 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління 
фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства", денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 14 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  
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46.104 
 

     Пєтухова О. М. Комерційна логістика [Електронний ресурс] : навч.-метод. 
посіб. / О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 
217 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування. 

46.100 
 

     Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізація "Менеджмент 
організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання / уклад. :          
М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 48 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування. 

107.42 
 

     Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : О. І. Драган ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
управління персоналом та економіки праці.  

107.43 
 

     Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління 
персоналом та економіка праці" денної та заочної форми навчання / уклад. :      
О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці.  

005 
Ф53 

     Філіна С. В. Процесний менеджмент торговельних підприємств споживчої 
кооперації України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Філіна Світлана 
Володимирівна ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х., 2016. – 20 с.  
              Кільк. прим. :  1   

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
73.53 
 

     Стандартизація, метрологія та сертифікація [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. : Г. Д. Гуменюк,                  
В. В. Кійко, О. А. Луговська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 35 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.  

 ДЕМОГРАФІЯ 
45.59 
 

     Демографія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
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 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
330.3 
В18 

     Варламова М. Л. Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в 
переробних галузях системи АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Варламова Марія Леонідівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – 20 с.  
              Кільк. прим. :  1   

330.3 
К99 

     Кюне О. О. Формування стратегії економічної безпеки підприємства 
хлібопродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кюне Олена 
Олегівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2016. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   

330.3 
С59 

     Соколюк К. Ю. Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в 
аграрному секторі економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Соколюк Катерина Юріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА 
330.4 
Р32 

     Ревякін В. О. Математичні моделі та методи визначення тривалості 
реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі 
житлового будівництва) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ревякін 
Валентин Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
338.2 
С60 

     Соловчук К. О. Стратегія державного управління інноваційним розвитком 
АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Соловчук Катерина Олегівна ; 
Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – К., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

338.2 
Т41 

     Тимошенко О. В. Регуляторні засади забезпечення економічної безпеки 
національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Тимошенко 
Олена Володимирівна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – К., 2016. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
338.46 
М86 

     Мохаммед А. Н. А. Контролінговий механізм в управлінні підприємствами 
сфери охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мохаммед 
Алі Ніяз Аднан ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ТУРИЗМ 
72.41 
 

     Управління інноваційними проектами в туризмі [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів, освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації "Туризмознавство" 
денної форми навчання / уклад. : Н. І. Дрокіна, Д. І. Басюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.  
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 МАРКЕТИНГ 
45.58 
 

     Маркетингові електронні системи [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. Ф. Шаповал,              
А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 40 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу. 

45.62 
 

     Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсової 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 075 
"Маркетинг" спеціалізації "Маркетинг" денної та заочної форм навчання /   
уклад. : Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, С. Б. Розумей, Т. В. Гаврилова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 119 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та 
економіки праці.  

45.56 
 

     Теорія масової комунікації та інформації [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
денної форми навчання / уклад. : О. Ф. Шаповал ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. маркетингу. 

45.57 
 

     Шаповал О. Ф. Маркетингові електронні системи [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання / О. Ф. Шаповал ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 77 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.  

 ПРАВО 
44.58 
 

     Правові основи організації та функціонування систем економічної 
безпеки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни 
та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної форми навчання / уклад. : М. Ю. Задніпряна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

44.65 
 

     Правознавство (з основами екологічного права) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 
"Економіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Крамаренко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 43 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  

44.66 
 

     Правознавство (з основами екологічного права) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання / уклад. :           
О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права. 
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44.63 
 

     Управління захистом комерційної таємниці та інтелектуальний капітал 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей 073 "Менеджмент" 
спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" 
спеціалізації "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання /  
уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 37 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права. 

44.59 
 

     Управління захистом комерційної таємниці та інтелектуальний капітал 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальностей 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання. / уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 15 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

 МАТЕМАТИКА 
52.25 
 

     Богатирчук А. С. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична 
статистика : Теорія ймовірності. Випадкові процеси [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, Т. В. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2016. – 117 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. вищої математики. 

 МЕХАНІКА 
29.26 
 

     Прикладна механіка та основи конструювання [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання практичних занять з розділу "Теоретична 
механіка" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання / 
уклад. : В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, С. М. Мироненко, О. О. Бойко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки. 

29.25 
 

     Прикладна механіка та основи конструювання [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання практичного заняття з розділу "Опір 
матеріалів" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання / 
уклад. : В. С. Костюк, С. М. Мироненко, О. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки. 
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 ХІМІЯ 
61.28 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобуття 
освітнього ступеня "Магістр" студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та 
інженерія" спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. Г. Макаренко, 
О. В. Подобій, Г. В. Сокольський ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 
32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фізичної і колоїдної хімії. 

62.51 
 

     Фізико-хімічні основи води та водних розчинів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної форми навчання / уклад. : Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко, 
В. Ю. Виговський ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води. 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
34.21 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик студентів ІV курсу 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання  
[Електронний ресурс] / уклад. : С. М. Балюта., Ю. А. Чорний ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і енергоменеджменту.  

34.23 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик студентів ІІ курсу 
освітнього ступеня "Mагістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" спеціалізацій "Енергетичний менеджмент", 
"Електротехнічні системи електроспоживання" денної форми навчання  
[Електронний ресурс] / уклад. : С. М.Балюта., Ю. А.Чорний ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 12 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і енергоменеджменту.  

34.22 
 

     Програма експлуатаційної та переддипломної практик студентів I курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Cпеціаліст" спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізацій 
"Енергетичний менеджмент", "Електротехнічні системи 
електроспоживання"денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / 
уклад. : С. М. Балюта, Ю. А.Чорний ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
електропостачання і енергоменеджменту. 

 ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
70.09 
 

     Електротехніка і електроніка [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 131 – прикладна 
механіка, 133 – галузеве машинобудування, денної і заочної форм навчання / 
уклад. : О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць, М. О. Ротай ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 83 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. електротехніки.  
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34.24 
 

     Електрична частина станцій та підстанцій [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. О. Омельчук, І. Ю. Литвин,           
Л. О. Копилова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 93 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.  

34.20 
 

     Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : І. Є. Ізволенський ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 12 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
електропостачання і енергоменеджменту. 

 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА 
33.60 
 

     Форсюк А. В. Холодильні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" денної та заочної форм навчання. Ч. 2. Теплообмінне 
обладнання холодильних машин / А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 98 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки. 

33.59 
 

     Холодильні агенти : аспекти використання та утилізації [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і 
установки" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Форсюк ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 11 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки. 

 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
624 
Ч-93 

     Чурса Ю. В. Міцність при зрізі шпонкових з’єднань елементів 
конструктивних систем будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / 
Чурса Юлія Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – 
Полтава, 2016. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 КОМБІКОРМИ 
636 
Ц98 

     Цюндик О. Г. Удосконалення технології виробництва комбікормів для   
коней : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Цюндик Олександр 
Григорович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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 МОЛОЧНА ПРОМИЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
68.30 
 

     Поліщук Г. Є. Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" спеціалізації "Технології зберігання, консервування та переробки 
молока" денної та заочної форм навчання. Модуль 2 . Інноваційні технології 
сирів, молочних консервів та продуктів маслоробства / Г. Є. Поліщук,                
О. О. Красуля, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 56 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології молока і молочних продуктів. 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
43.121 
 

     Корнєва І. О. Кейтерінг [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" 
спеціалізації "Готельна і ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /   
І. О. Корнєва ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 134 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
харчування та ресторанного бізнесу.  

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
65.0 
Ф48 

     Фіалковська А. А. Забезпечення антикризової реструктуризації виноробних 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фіалковська Анастасія 
Андріївна ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
48.51 
 

     Багацька К. В. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної та заочної форм навчання освітній ступень 
"Бакалавр" / К. В. Багацька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 183 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів. 

658.15 
Б94 

     Бушовська Л. Б. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : 08.00.04 / Бушовська 
Леся Борисівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   

44.67 
 

     Конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" 
денної форми навчання / уклад. : Л. М. Закревська, О. Н. Шевченко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
658.5 
Т74 

     Тропіцина Ю. С. Теоретико-методичне забезпечення використання 
аутсорсингу на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / Тропіцина Юлія Сергіївна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. 
– Х., 2016. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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 ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ 
73.55 
 

     Основи інспектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології", спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції" денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 33 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
62.50 
 

     Деменюк О. М. Технологія питної води [Електронний ресурс] : курс лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної форми навчання / О. М. Деменюк ; Нац. ун-т харч. технол. – 
К. : НУХТ, 2016. – 219 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 

73.56 
 

     Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації 
[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" заочної форми навчання / уклад. :         
С. І. Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 25 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів. 

73.54 
 

     Програма технологічної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна 
експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  

73.57 
 

     Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 
проведення практичних занять та виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність" спеціалізації "Якість, стандартизація та сертифікація", 
денної та заочної форми навчання / уклад. : С. І. Усатюк, О. В. Адаменко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 52 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  

73.58 
 

     Системи забезпечення 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" заочної форми навчання / уклад. :         
С. І. Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 33 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів. 
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38.41 
 

     Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання лабораторної роботи на тему : "Дослідження 
ефективності роботи ежекційного апарату" 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. : М. М. Пушанко,             
В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька, Я. С. Хитрий ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технологічного обладнання та комп’ютерних технологій 
проектування. 

38.42 
 

     Технологічні комплекси харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних 
робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" денної та заочної скорочених форм навчання / уклад. :         
В. Г. Мирончук, М. Г. Янковий ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –     
14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування.  

 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
62.47 
 

     Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технології 
цукру та полісахаридів" денної та заочної форм навчання  / уклад. :                     
Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води. 

62.48 
 

     Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технології 
питної води та водопідготовки харчових виробництв" денної форми навчання / 
уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 16 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води.  

62.49 
 

     Програма технологічної та переддипломної практик студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Грабовська, В. В. Остапенко,      
О. М. Деменюк, Н. М. Пушанко, І. О. Крапивницька, Ю. М. Резніченко ; Нац.  
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 15 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки 
води.  

 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
664.6 
Б20 

     Балабаш О. С. Моніторинг в процесі управління стійким розвитком 
хлібоприймальних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Балабаш Ольга Сергіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2016. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1   
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664.6 
С17 

     Самуйленко Т. Д. Технология жидкой ржаной закваски с использованием 
коры дуба для производства хлеба в дискретном режиме : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Самуйленко Татьяна Дмитриевна ; Могилев. гос. ун-т 
продовольствия. – Могилев, 2016. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  1   

65.34 
 

     Технологічне моделювання борошняних, кондитерських макаронних 
виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної і 
заочної форм навчання / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських і кондитерських 
виробів. 

 МАКАРОННІ ВИРОБИ 
664.69 
В19 

     Василевская М. Н. Технология производства макаронных изделий на основе 
картофельного крахмала : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Василевская Марина Николаевна ; Могилев. гос. ун-т продовольствия. – 
Могилев, 2016. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 
66.05 
 

     Євтушенко О. О. Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з 
основами САПР [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / О. О. Євтушенко, О. Ю. Супрун-Крестова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 54 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання та переробки зерна. 

66.06 
 

     Зернові добавки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології 
зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / уклад. :             
О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. 
– 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології зберігання та переробки зерна. 

66.07 
 

     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для 
студентів напряму підготовки 6.051701 освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" професійного спрямування "Технології 
зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : О. І. Шаповаленко, І. І. Гапонюк, Т. І. Янюк, Т. В. Корж,          
О. Ю. Супрун-Крестова, О. О. Євтушенко, Є. І. Харченко, І. В. Ноздрюхіна,       
Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання 
та переробки зерна. 
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66.03 
 

     Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами 
САПР [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни 
та виконання завдань поточного контролю для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, О. Ю.                    
Супрун-Крестова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 20 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології зберігання та переробки зерна.  

66.04 
 

     Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами 
САПР (Комбікормові заводи) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання /   
уклад. : О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, Т. І. Янюк, О. Ю.                   
Супрун-Крестова, І. В. Ноздрюхіна, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 59 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології зберігання та переробки зерна. 

 ОЛІЇ. ЖИРИ 
101.11 
 

     Технології харчових виробництв. Модуль : Технології жирів і 
жирозамінників [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвськ ; Нац. ун-т 
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів. 

 ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ 
100.55 
 

     Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Модуль 1 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Луцька, 
Є. С. Проскурка, Л. О. Власенко, Н. А. Заєць ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : 
НУХТ, 2016. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. інтегрованих автоматизованих систем управління. 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ 
38.43 
 

     Інженерне обладнання будівель [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : Р. Л. Якобчук, О. А. Єщенко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 15 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та 
комп'ютерних технологій проектування. 
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 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
94(477) 
Б91 

     Бурда В. Ю. Місцеві ради УРСР в утвердженні монополії більшовиків на 
державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда 
Владислав Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2016. – 16 с. 
              Кільк. прим. :  1   

94(477) 
Д18 

     Даниленко Р. М. Червоний терор в Україні в 1918-1921 рр. : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Роман Михайлович ; Київ. нац. ун-т          
ім. Т. Шевченка. – К., 2016. – 18 с. 
              Кільк. прим. :  1   

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
1.       Travel professional magazin. № 6 (58) / изд. : ООО "Юримекс". – К. : Юримекс, 2016. 
2.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 12 / засн. : Міжнар. акад. 

безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 2016. 
3.       Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 4 (74) / засн. : Нац. парлам. б-ка 

України. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2016. 
4.       Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. № 6 (236) / засн. : НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2016.  
5.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 10 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – 

К. : Преса України, 2016. 
6.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 5-6 / засн. : Ред. журн. 

"Право України". – К. : Юрiнком, 2016.  
7.       Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 6 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2016.  
8.       Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 6 / учредитель : ООО 

Пищепромиздат. – М. : Репроцентр, 2016.  
9.       Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 4 / засн. : М-во освіти і науки 

України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України [та ін.] – К. : Пед. преса, 
2016.  

10.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 10 (147) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. 
– К. : АТ Віпол, 2016.  

11.       Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 51, № 52 / засн. : Верхов. Рада 
України. – К. : Преса України, 2016.  

12.       Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. 
журн. № 6 (110). – К. : КНТЕУ, 2016.  

13.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 11 (244) / Кн. палата України. – К. : 
Кн. палата України, 2016.  

14.       Джерело : Укр. РЖ. Сер. 1 : Природничі науки. Медицина. № 6 / НАН України, Ін-т 
пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2016.  

15.       Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 6 / 
НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ 
НАНУ, 2016.  

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

17.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 12. – К. : Міжнар. 
центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2016. 
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18.       Екологія : РЖ. № 4 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. – К. : 

Аспект-Поліграф, 2016.  
19.       Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 12 (266). – К. : Преса України, 2016.  
20.       Економiка та держава : мiжнар. наук.-практ. журн. № 11. – К. : ДКС центр, 2016.  
21.       Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food 

indastry economics : щокв. наук. журн. Т. 8. № 4 / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 
досліджень НАНУ, Одес. нац. акад. харч. технол. – О. : ОНАХТ, 2016.  

22.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 6 / засн. : Харк. політех.   
ін-т. – Х. : Мадрід, 2016.  

23.       Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. 
журн. № 6 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и 
паразитологов. – М. : Красная Звезда, 2016.   

24.       Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 3 / засн. : Ін-т 
агроекології і природокористування НААН. – К. : Екоінвестком, 2016.   

25.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 12 / засн. і вид. : Держ. агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. 

26.       Зерно. № 12 (129) / засн. : ТОВ "Видавництво "Зерно". – К. : Зерно, 2016.  
27.       Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – № 12. – К. : Форум, 2016. - 

назва з етикетки диска. 
28.       Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах 

сучасності : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 вересня 2015 р. / Харк. держ. ун-т 
харч. та торг., Тавр. держ. аграр. ун-т, Харк. обл. держ. Адмін.[та ін.]. – Харків-
Мелітополь-Кирилівка : ХДУХТ, 2015. – 361 с.  

29.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 12 / засн. і вид. : 
ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2016. 

30.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 1 / засн. і вид. : 
ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2017.  

31.       Казна України : всеукр. наук.-практ. вид. № 8 (49) / засн. : Держ. казначейська служба 
України. – К. : Піраміда, 2016. 

32.       Кодекси України. № 12. – К. : Форум, 2016.   
33.       Компьютеры, сети, программирование. № 11 / учредитель С. Р. Лищук. – К. : Kiber 

Pank, 2016.   
34.       Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 6. – М. : Пищ. пром-сть, 2016.  
35.       Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 21, № 22 : Нац. 

бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016.  
36.       Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 21, № 22 / Кн. палата України. – К. 

: Кн. палата України, 2016.  
37.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и 

рекламистов. № 11-12 (242-243) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза 
рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2016.   

38.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и соціологія : 
междунар. науч.-практ. журн. № 9-10 (165-166). – К. : Междунар. ин-т социон., 2016.   

39.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 8 (127) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. 
– К. : Софія- А, 2016.   

40.       Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 6 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. 
"Мир туризма". – К. : Слон, 2016.   
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41.       Мир упаковки : бизнес-организатор для произв. и потреб. упаковки. № 6 / учредитель 

и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : Експес-Полiграф, 2016.  
42.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.78. № 6 / НАН України, ІМІВ                      

ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2016.   
43.       Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 12 / учредитель : А/О 

"Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : Росмясомолпром, 2016.   
44.       Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 12 / учредители : ООО "Ред. журн. 

"Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова [и 
др.]. – М. : Мясн. индустрия, 2016.  

45.       Мясной бізнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 11 (161) / изд. : ООО Биопром. – К. : 
Аванпост-Прим, 2016. 

46.       Наука продаж : от технологии к искусству : ежемес. спец. журн. № 11-12 (85-86) / 
Агентство "Press.kz". – Алматы : Эльмора, 2016.  

47.       Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 35 (368), № 36 (369) / Держ. 
упр. справами. – К. : Пріоритети, 2016.  

48.       Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 96, № 97, № 98, № 99, 
№ 100, № 101 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2016.  

49.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 12 (270) / Ком. по нагляду за 
охороною праці України. – К. : Преса України, 2016.   

50.       Пекарня та кондитерська. № 6. – Львів : Промінфо, 2016.  
51.       Переработка молока : специализир. журн. № 12 (207) / учредитель и изд. : ЗАО 

Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : Вива-Стар, 2016.  
52.       Пиво и напитки : науч.-произв. журн. для специал. пивобезалк. пром-сти. № 6 / 

учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2016.  
53.       Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 4 / Гос. науч. уч-ние 

Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. – М. : ООП ЦНСХБ, 2016.  
54.       Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11, № 12 / 

учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром-сть. – М. : Роспищепром, 2016.  
55.       Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.19. № 4 / НАН Украины, 

Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Х. : Контраст, 2016.  
56.       Проблемы управления и інформатики : междунар. науч.-техн. журн. № 6 / НАН 

Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова [и др.]. 
– К. : НАНУ України, 2016.  

57.       Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 12 / 
учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : Бизнес-Логика, 2016.   

58.       Реферативный журнал. Оборудование пищевой промышленноссти [Электронный 
ресурс] : отдельн. вып. 38. Оборудование пищевой промышленности. № 11 / ВИНИТИ. - 
М. : ВИНИТИ. – CD. – название с этикетки диска.  

59.       Реферативный журнал. Химия и технология пищевых [Электронный ресурс] : вып. 
свод. тома. 19. Химия. № 11 / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. – название с этикетки 
диска. 

60.       Реферативный журнал. Экономика отраслей пищевой промышленности 
[Электронный ресурс] : вып. свод. тома. 20. Экономика промышленности. № 11 / 
ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ. – CD. – название с этикетки диска. 

61.       Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов. № 12 (57) / 
основатель : компания "Агантство мед. маркетинга". – К. : Аентство мед. маркетинга, 
2016. 
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62.       Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн. № 2 / засн. : М-во 

АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук [та iн.] – К. : Преса України, 2016.   
63.       Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 5 (101),             

№ 6 (102) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : 
Форт, 2016.  

64.       Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 6 / учредитель : Ред. журн. 
"Молочная пром-сть". – М. : Молочная промышленность, 2016.  

65.       Тара и упаковка : ил. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, 
материалов и изделий. № 6 (155). – М. : Тара и упаковка, 2016.  

66.       Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 7 / учредитель и изд. : 
ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : Зеркало мира, 2016.  

67.       Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 6 (266) / НАН 
Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – 
К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2016.  

68.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 12 (253) / М-во фін. 
України. – К. : Україна, 2016.  

69.       Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. № 10 (185) / М-во екон. 
розвитку і торгівлі України. – К. : Наук.-дослід. економ. ін-т, 2016.  

70.       Харчова наука і технологія : щокв. наук.-теорет. журн. Одес. нац. акад. харч. Т. 10.  
№ 4. – О. : Євротойз, 2016.  

71.       Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 38. № 6 (254) / НАН 
Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. – 
К : НАН України, 2016.  

72.       Хлебный и кондитерский бізнес : науч.-практ. журн. № 10 (43). – К. : Биопром, 2016.  
73.       Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 12 / учредитель : АО 

"Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : Хлебопродукты, 2016.  
74.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 11 (207) / учредитель : 

ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2016.  
75.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 12 / засн. та вид. : 

Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : Бізнес-Логіка, 2016. 
76.       Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн.   

№ 10 (153) / учредитель : ООО СВЭКО. – Х. : БЭТ, 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). 
 Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки: 

library.nuft.edu.ua/inform/instruktciya.pdf  
 Інструкція для пошуку у фонді бібліотеки навчально-методичної літератури з 

навчальних дисциплін: 
http://library.nuft.edu.ua/inform/instr.pdf 

 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). 

 
 
 

 
Всесвітня бібліотека 
PM World Library 

 є глобальним ресурсом для 
безперервного навчання в галузі 
програмного та проектного 

менеджменту. PM World Library також надає інформацію для перебування в курсі 
змін в професії, новини і загальні відомості у цій галузі, програми та проекти, 
орієнтовані на організації по всьому світу. Дізнайтеся про нові книги, концепції, 
дослідження та іншу інформацію, що стосується програмного та проектного 
менеджменту. 
За інформацією звертайтесь до відділу Інформаційних технологій Науково-
технічної бібліотеки або за телефоном 287-94-77. 
 

Увага! 
Тестовий доступ 

Послуги та сервіси 

Наша електронна адреса : 
 library@nuft.edu.ua 
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