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001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
001.1
Р85

Руководство по наукометрии : индикаторы развития науки и
технологии : монография / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева,
В. В. Писляков. – Екатеринбург : Урал. федерал. ун-т, 2014. – 146 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 001.1

46.113

Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Менеджмент організацій і
адміністрування",
"Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності",
"Логістика" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. А. Стахуpська ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 41 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та
адміністрування.
УДК 001.891(07)

49.79

Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і
оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2017. – 86 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.
УДК 001.891(07)

65.36

Методологія та організація наукових досліджень [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. : А. М. Грищенко, В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських і кондитерських виробів.
УДК 001.89(07)
004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА. ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ

004.9
Д43

Дзюняк Д. Ю. Інформаційна технологія оцінювання параметрів викидів
речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного
повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дзюняк Дмитро
Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004.942;504.3.054

004.7
К21

Карапетян А. Р. Еволюційні моделі та методи адаптивної маршрутизації
пакетів даних в комп’ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси,
2017. – 19 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004.75(94)
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004.9
Козяр М. М. Комп’ютерна графіка : AutoCAD : навч. посіб. / М. М. Козяр,
К59
Ю. В. Фещук. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 304 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 004.92(075.8)

004.8
Л63

Лисенко І. А. Каскадні методи побудови тестових наборів для підвищення
глибини тестування в інфокомунікаційних системах : автореф. дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.06 / Лисенко Ірина Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т.
– Черкаси, 2017. – 20 с.
УДК 004.891:681.518.5
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)

004.4
П88

Пупена О. М. Програмування промислових контролерів у середовищі
Unity Pro : навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : Ліра-К, 2015. – 376 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 004.415:681.51(075.8)

29.29

Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми навчання /
уклад. : С. В. Токарчук, К. В. Васильківський ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2017. – 72 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки.
УДК 004(07)
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

8576

Фінансовий менеджмент : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та
страхування" спеціалізації 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2016. – 65 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 005.915(07)

45.66

Стратегії торговельних підприємств [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 076, спеціалізації "Організація оптової та роздрібної торгівлі",
"Товарознавство і комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в
митній справі" денної форми навчання / уклад. : С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2017. – 104 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки
праці.
УДК 005.21:339(07)
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107.46
Безпалько О. В. Інтелектуальний потенціал [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління
персоналом та економіка праці" денної та заочної форм навчання /
О. В. Безпалько ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 121 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
управління персоналом та економіки праці.
УДК 005.336.4(07)

006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
73.64

Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів
[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 форм навчання /
уклад. : К. А. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 14 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
експертизи харчових продуктів.
УДК 006(07)
030 ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

030(477)
Е64

Енциклопедія сучасної України. Т. 16 : Куз-Лев. – К. : НАН України,
2016. – 712 с. – дарча.
Кільк. прим. : 2 (Чинальний зал, Науковий читальний зал)
УДК 030(477)+929(477)

030(477)
Е64

Енциклопедія сучасної України. Т. 17 : Лег-Лощ. – К. : НАН України,
2016. – 712 с. – дарча.
Кільк. прим. : 2 (Чинальний зал, Науковий читальний зал)
УДК 030(477)+929(477)
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
330 ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ

103.17

Інвестування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання
/ уклад. : С. О. Гуткевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 22 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
міжнародної економіки.
УДК 330.322(07)

107.44

Economic and Mathematical Models [Еlectronic resource] [Економічні та
математичні моделі : методи оптимізації і моделі] : optimization Methods and
Models : textbook [посібник] / L. Maznyk, O. Berezovska, O. Nikitenko,
O. Oliinychenko ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : NUFT , 2016. – 83 p. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
управління персоналом та економіки праці.
УДК 330.4:519.86(07)
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331.1 ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІ ПРАЦІ.
СТОСУНКИ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРАЦІВНИКАМИ

331.1
К59

Козар В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному
вимірі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Козар Вікторія
Василівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 331.101.262:332.12(477)]:061.1ЄС

107.45

Аналіз трудових показників [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 форми навчання / уклад. :
Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 15 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління
персоналом та економіки праці.
УДК 331.103(07)
334.7 ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

334.7
П14

Палеха Ю. І. Інформаційний бізнес : підручник / Ю. І. Палеха,
Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2015. –
492 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 334.7:[004:005.511(075.8)
336.5 ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ

336.5
Я14

Яблонська-Агу Н. Л. Формування інвестиційних стратегій інноваційної
діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Яблонська-Агу Наталія Леонідівна ; Харк. нац. екон. ун-т
ім. С. Кузнеця. – Х., 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 336.531:330.341.1
338.2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ. ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

338.22
К60

Колісник Г. М. Державне регулювання витратами підприємницького
сектору України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Колісник Галина
Миколаївна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – К., 2017. – 42 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.22(477):338.512

338.24
Я93

Яциковський Б. І. Еколого-економічний розвиток в системі
національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 /
Яциковський Богдан Ігорович ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – К., 2017.
– 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.24:[330.34:502.11]
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338.48 ТУРИЗМ.
ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

Квітень, 2017

338.48
Н44

Нездойминов С. Г. Основы круизного туроперейтинга : учеб. пособие /
С. Г. Нездойминов ; Одес. нац. экон. ун-т. – Херсон : Гринь Д. С., 2013. –
320 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 338.48-52:797.11(075.8)

72.44

Інноваційні технології у готельному господарстві та туризмі
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для
студентів освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 241 "Готельноресторанна справа" спеціалізації "Готельна і ресторанна справа" денної та
заочної форм навчання / уклад. : І. Я. Антоненко ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2017. – 39 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.
УДК 338.48+640.4]:330.341.1
339.138 МАРКЕТИНГ

45.61

Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання
курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. :
Л. В. Страшинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 22 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
управління персоналом та економіки праці.
УДК 339.138(07)

45.67

Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 061 "Журналістика" денної форми навчання / уклад. :
С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 112 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління
персоналом та економіки праці.
УДК 339.138:005.21(07)

45.68

Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : конспект лекцій
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг"
денної та заочної форм навчання / Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус,
К. Ю. Семененко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 132 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
маркетингу.
УДК 339.138:338.5(07)

45.69

Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні
відносини", 061 "Журналістика", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси,
банківська справа та страхування", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність" денної та заочної форм навчання / С. Б. Розумей, Т. Г. Бєлова,
Н. П. Скригун [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 225 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
маркетингу.
УДК 339.138(07)
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45.70
Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 075 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. :
Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус, К. Ю. Семененко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2017. – 63 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 339.138:338.5(07)

45.71

Сологуб О. П. Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для
студентів спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання /
О. П. Сологуб, А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. –
56 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
маркетингу.
УДК 339.138(07)

45.72

Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка"
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2017. – 54 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 339.138(07)

45.73

Шаповал О. Ф. Маркетингова товарна політика [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, 2017. – 56 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 339.138(07)
339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ

103.18

Міжнародна економічна інтеграція [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні
економічні відносини" денної форми навчання / уклад. : А. Ю.Аль-Тмейзі ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.
УДК 339.922(07)
343 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КАРНІ ПОРУШЕННЯ

49.80

Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і
оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. М. Духновська ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 21 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.
УДК 343.148:657(07)
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378 ВИЩА ОСВІТА. ВИЩА ШКОЛА.
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
378.4
Т50

Товканець Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посіб. /
Г. В. Товканець ; Мукачів. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2015. – 182 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 378.4(075.8)
577 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ. БІОХІМІЯ.
МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ. БІОФІЗИКА

577.1
Ц61

Цимбал Д. О. Роль сигнального ензиму IRE1 у регуляції експресії про- та
анти- проліферативних генів у клітинах гліоми : автореф. дис. ... канд. біол.
наук : 03.00.04 / Цимбал Дарія Олександрівна ; Ін-т біохімії
ім. О. В. Палладіна. – К., 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 577.112.7:616
60 БІОТЕХНОЛОГІЯ

69.70

Основи
проектування
біотехнологічних
виробництв
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" заочної форми навчання /
уклад. : Ю. В. Карлаш, Є. О. Омельчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2017. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.
УДК 60(07)
613.2 ДІЄТЕТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

613.2
Н73

Нові продукти для раціонів військовослужбовців : монографія /
А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко [та ін.] ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : Сталь, 2017. – 290 с. – дарча.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 613.2:355.653

63.18

Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної
форм навчання / уклад. : Н. П. Івчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2017. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів.
УДК 613.292(07)

9

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Квітень, 2017

614.3 САНІТАРНИЙ НАГЛЯД В ЦІЛОМУ.
САНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
73.60

НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни,
проведення практичних занять та виконання курсової роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології",
спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", денної
форми навчання / уклад. : С. І. Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2017. – 63 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.
УДК 614.31:658.516.3(07)
615.89 НАРОДНА МЕДИЦИНА. ПОПУЛЯРНІ ДОМАШНІ ЛІКИ

615.8
Б79

Большой лечебник древних знахарей : миллион народных способов
лечения / сост. : Л. Н. Кузьмина. – Х. : Клуб семейного досуга, 2016. – 320 с. –
дарча.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 615.89
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ.
ТАРА, КОНТЕЙНЕРИ, МАТЕРІАЛИ, МАШИНИ

8573

Програма виробничої практики студентів 1 курсу освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і
технології пакування" денної форми навчання / уклад. : О. М. Гавва,
А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2017. – 16 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 621.798(07)

8574

Програма виробничої практики студентів 1 курсу освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і
ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної форми навчання /
уклад. : О. М. Гавва, М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 15 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 621.798(07)

8579

Програма переддипломної практики студентів 1 курсу освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації
"Машини і технології пакування" денної форми навчання / уклад. :
О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 11 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 621.798(07)

10

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
Квітень, 2017
8580
Програма переддипломної практики студентів 1 курсу освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації
"Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної форми
навчання / уклад. : О. М. Гавва, М. В. Якимчук, А. П. Беспалько,
С. В. Токарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 11 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 621.798(07)

29.28

Обладнання для переробки упаковки [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми
навчання / уклад. : М. В. Якимчук, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 16 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і
пакувальної техніки.
УДК 621.798(07)
621.8 ДЕТАЛІ МАШИН. ПЕРЕДАЧІ (МЕХАНІЧНІ).
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ. КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ. ЗМАЩУВАННЯ

29.27

Деталі машин [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Якимчук, А. П. Беспалько,
В. С. Костюк, О. І. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. –
57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технічної механіки і пакувальної техніки.
УДК 621.8(07)
634.8 ВИНОГРАДАРСТВО.
КУЛЬТУРНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ. ВИНОГРАДНИКИ

634.8
А92

Атлас болезней и вредителей винограда / Н. В. Алейникова,
Е. С. Галкина, Я. Э. Радионовская, В. В. Воеводин. – К. : Олби-Инк, 2016. –
157 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 634.8:632.2/.9(084.42)
637 ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТЦТВА
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ

68.33

Науково-практичні основи технології молока [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. : Т. Г. Осьмак,
Н. М. Ющенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 15 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.– каф.
технології молока і молочних продуктів.
УДК 637.1.001(07)
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68.34
Технологія
молочних
продуктів
спеціального
призначення
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної
форм навчання / уклад. : О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2017. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. технології молока і молочних продуктів.
УДК 637.1(07)
637.5 М’ЯСО. СВІЖІ М’ЯСНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

67.19

Основи кріогенних і сушильних технологій [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання /
уклад. : О. А. Чернюшок, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк ; Нац. ун-т харч.
технол. – К. : НУХТ, 2017. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології м’яса і м’ясних продуктів.
УДК 637.5:[621.56+66.047](07)

67.20

Логістичні системи і моніторинг виробництва [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних
занять та виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології
зберігання, консервування та переробки м’яса" денної та заочної форм
навчання / уклад. : І. М. Страшинський ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології м’яса і м’ясних продуктів.
УДК 637.5:658.78(07)
65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

65.0
У96

Ущаповський К. В. Стратегія розвитку державних інфраструктурних
електроенергетичних підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.04 / Ущаповський Костянтин Валерійович ; Одес. нац. політех. ун-т. –
О., 2017. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 65.011.8:330.341.2:621.316.1
657 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

657.6
М26

Маринченко О. О. Бухгалтерський облік в аграрних холдингових
формуваннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маринченко
Олексій Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.". – К., 2017. –
20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 657.6:347.93/94:631.11

49.78

Бухгалтерський облік в системі економічних відносин [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Л. І. Прохорова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 26 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
обліку і аудиту.
УДК 657:338(07)
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49.81
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" денної
форми навчання / уклад. : І. В. Колос ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2017. – 64 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ.– каф. обліку і аудиту.
УДК 657(1-87)(07)
658.1 ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ

658.1
Д16

Данілкова А. Ю. Управління енергоефективністю промислових
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данілкова
Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.18:658.5.012.2+338.45:338.2(477)

658.1
Щ61

Щербакова І. Б. Залучення інвестицій промисловим підприємством на
засадах проектного бізнес-партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Щербакова Ірина Борисівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – О., 2017. –
22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.152.008.8

45.74

Комерційна діяльність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання
курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм
навчання / уклад. : С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 62 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 658.1(07)
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

658.5
Б12

Бабина О. Є. Методолого-практичні основи формування та реалізації
потенціалу транспортних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.04 / Бабина Олена Євгенівна ; Нац. трансп. ун-т. – К., 2017. – 43 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.5:005.336:656

658.56
М86

Мочона Л. Г. Формування інструментарію контролінгу виробничогосподарської діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Мочона Людмила Григорівна ; Харк. нац. екон. ун-т
ім. С. Кузнеця. – Х., 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.562:005
658.78 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
ВІДПРАВЛЕННЯ (ЕКСПЕДИЦІЯ)

658.7
О-75

Основи логістики : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Є. М. Тарнавський,
С. М. Тригуб, В. Ф. Ходаковський. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 260 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 658.7(075.8)
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658.8 ЗБУТ. ПРОДАЖ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

658.8
К90

Кулаков В. І. Управління господарською діяльністю підприємства в
системі кон’юнктурних змін цільових ринків : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Кулаков Володимир Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.8:339.13
662.6 ТЕПЛОВЕ ТА ПАЛИВНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАГАЛОМ

662.6
С43

Скляренко Є. В. Створення піролізної технології та установки для
термохімічної конверсії рослинної біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; Ін-т техн. теплофіз. – К., 2017. –
27 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 662.63:66.091
664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ

664
П77

Природные антиоксиданты пищевых продуктов / М. О. Полумбрик,
З. В. Ловкис, В. В. Литвяк [и др.] ; РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук
Беларуси по продовольствию (Беларусь), Нац. ун-т пищ. технол. (Украина),
Нац. ун-т биоресурсов и природопользования (Украина). – Минск : ИВЦ
Минфина, 2017. – 158 с. – дарча.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 664:[547.5/.9+577.1

664
Т38

Технологічні властивості сировини : навч. посіб. для самост. роботи
студ. / О. П. Прісс, С. В. Кюрчев, В. Ф. Жукова, Н. А. Гапріндашвілі. –
Херсон : Олді-плюс, 2014. – 224 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 664(075.8)

8577

Контроль якості та безпеки продуктів галузі : лабораторний практикум
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Точкова,
О. С. Бессараб ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 30 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 664:658.56(07)

8578

Біологічно активні речовини в харчових технологіях : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Івчук,
А. О. Башта ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 26 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 664:613.292(07)
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29.30
Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та
заочної форм навчання / уклад. : А. І. Соколенко, К. В. Васильківський,
Ю. О. Ступак ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 18 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технічної
механіки і пакувальної техніки.
УДК 664:542(07)

29.31

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми
навчання / уклад. : А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 18 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і
пакувальної техніки.
УДК 664:542(07)

68.31

Поліщук Г. Є. Технологія харчових продуктів у аюрведі [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології та інженерія" спеціалізації "Технології
аюрведичих харчових продуктів" денної та заочної форм навчання. Модуль 1 :
Введення у технології аюрведичних харчових продуктів / Г. Є. Поліщук ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 50 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних
продуктів.
УДК 664(07)

68.32

Технологія харчових продуктів у аюрведі [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології аюрведичних
харчових продуктів" денної форми навчання. Модуль 1 : Введення у
технологію аюрведичних харчових продуктів / уклад. : Г. Є. Поліщук,
Т. Г. Осьмак ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 37 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока
і молочних продуктів.
УДК 664(07)

73.62

Програма переддипломної 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, 2017. – 22 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових
продуктів.
УДК 664(07)

102.06

Промисловий інжиніринг [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. : С. Й. Крижановський,
О. С. Бессараб ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 20 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології консервування.
УДК 664(07)
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664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

8582

Квітень, 2017

Програма технологічної практики на хлібопекарських, кондитерських,
макаронних і харчоконцентратних підприємствах студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації
"Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"
денної форми навчання / уклад. : В. Г. Юрчак, В. І. Дробот, В. М. Ковбаса
[та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017. – 11 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 664.6(07)
664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА

8583

Методичні рекомендації до складання технологічних схем курсового та
дипломного проектування в технологіях зберігання та переробки зерна для
студентів освітніх ступенів "Бакалавр" та "Магістр" спеціальності 181
"Харчові технології", спеціалізації "Технології зберігання і переробки зерна"
денної і заочної форм навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко, Є. І. Харченко,
О. О. Євтушенко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 34 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 664.6(07)
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗАГАЛОМ

8575

Перспективні напрями наукових досліджень галузі : лабораторний
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181
"Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання, консервування та
переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / уклад. :
Г. М. Бандуренко, К. В. Рубанка ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
60 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ, Читальний зал періодичних видань)
УДК 664.8.001(07)
82 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

821.161.2-2
Ш66

Шкляр В. М. Чорне сонце : збірка / В. М. Шкляр. – Х. : Клуб сімейного
дозвілля, 2015. – 304 с. – дарча.
Кільк. прим. : 1
УДК 821.161.2-2

821.161.2-2.09
Дзюба І. М. Літературні портрети. Продовження : есеїстичні розвідки /
Д43
І. М. Дзюба. – К. : Укр. письменник, 2015. – 800 с. – (In corpore). – дарча.
Кільк. прим. : 1
УДК 821.161.2-2.09
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.
2.
3.

Drinks+ : Журнал для производителей, реализаторов и потребителей напитков. № 2
(169). – К. : Издательский Дом "Н", 2017.
Drinks+ bars and restaurants = [Напитки + бары и рестораны] : журн. для проф.
ресторан. бизнеса. № 2. – К. : Изд. Дом "Н", 2017.
Saveurs = Вкус. № 4 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – К. : Бурда-Украина,
2017.
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Travel professional magazin. № 1 (59) / изд. : ООО "Юримекс". – К. : Юримекс,
2017.
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : наук.-практ.
журн. № 1 (23) / засн. i вид. : Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017.
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 3 / засн. : Міжнар. акад.
безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 2017.
Бібліотечний форум : історія, теорія і практика : наук.-інформ. щокв. журн.
№ 2 (8). – К., 2017.
Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". –
К. : Преса України, 2017.
Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 10 / засн. : Ред.
журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2016.
Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.полiт. журн. № 3 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН
України. – К. : Президiя НАН України, 2017.
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1 (64) / засн. : М-во освіти і
науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України [та ін.] – К. :
Пед. преса, 2017.
Вища школа : наук.-практ. вид. № 3 (152) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України,
КОО. – К. : АТ Віпол, 2017.
Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 2 (247) / Кн. палата України. – К.
: Кн. палата України, 2017.
Вісник фармації. № 1 (89) / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. акад.
України. – Х. : НФАУ, 2017.
Діловодство та документообіг : щомісяч. спеціаліз. журн. № 4 (71). – К. : Пресс
Альянс, 2017.
Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 3. – К. : Міжнар.
центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2017.
Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття :
матеріали ІV Міжнар наук.-практ. конф., 5-8 жовтня 2016 р., Одеса / Одес. нац. акад.
харч. технол., Навч.-наук. ін-т прикладної екон. та менедж.
ім. Г. Е. Вейнштейна. –
О. : Печать, 2016.
Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : Ін-т
агроекол. і природокористування НААН. – К. : Екоінвестком, 2016.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 3 / засн. і вид. : Держ. агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2017.
Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – № 3. – К. : Форум, 2017.
- назва з етикетки диска.
Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 22-23 березня 2017 р. / Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2017.
Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв.
наук.-практ. журн. № 1 / Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Х. : ХПІ, 2017.
Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. № 3.
– К. : Пед. преса, 2017.
Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 3 / засн. і
вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім,
2017.
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Кодекси України. № 3. – К. : Форум, 2017.
Компьютеры, сети, программирование. № 3 / учредитель С. Р. Лищук. – К. : Kiber
Pank, 2017.
Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 3, № 4 : Нац.
бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2017.
Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 3, № 4 / Кн. палата України. – К.
: Кн. палата України, 2017.
Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и
рекламистов. № 2-3 (245-246) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза
рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2017.
Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 3 (54) / учредители : Ассоц.
"Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье :
Печатный мир, 2016.
Мир автоматизации. Компоненты, технологии, решения. № 1 (55). – К. :
Профит, 2017.
Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 1 / учредитель и изд. : ЧП Ред.
журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2017.
Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунар.
специализир. науч.-аналит. журн. № 1 (66) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И.
Ящук. – К. : Майстер-Принт, 2017.
Отельер & ресторатор. № 1 (57) / изд. : ЧП "VIP-Отельер". – К. : Секьюрити
Украина, 2017.
Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 5 (374), № 6 (375),
№ 7 (376) / Держ. упр. справами. – К. : Пріоритети, 2017.
Офіційний вісник України зі змінами : зб. актів законодавства. № 3 / М-во
юстиції України. – К. : Право, 2017.
Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 3 (273) / Ком. по нагляду за
охороною праці України. – К. : Преса України, 2017.
Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 3 (141),
№ 4 (142) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : Бизнес-Логика, 2017.
Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 2 / учредитель и изд. :
ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : Зеркало мира, 2017.
Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 2 (117) /
засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : Експрес-Полiграф,
2017.
Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 3 (256) / М-во фін.
України. – К. : Україна, 2017.
Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 3 (134) / засн. : ГКР України,
НАДПС України, КНТЕУ [та ін.]. – К. : Параміда, 2017.
Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 (210) / учредитель
: ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2017.
Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 3 / засн. та вид. :
Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : Бізнес-Логіка, 2017.
Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 2 (134) / засн. : Нац. асоц.
цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор
України, 2017.
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2017.
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