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

  

45.84 
 

     Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
денної форми навчання / уклад. : Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
                                                                                                          УДК 001.891(07) 
 

 1 ФІЛОСОФІЯ 
  

1 
Б94 

     Бхактиведанта А. Ч. Веда : тайны Востока : сб. ст. / А. Ч. Бхактиведанта. – 
Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2016. – 512 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                    УДК 1/14:233 
 

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ.                   
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА. ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ  

  

004.89 
М48 

     Мельник В. П. Моделі та інформаційна технологія процесів підтримки 
прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Валентин Павлович ; 
Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                 УДК 004.89:614.8(043.3) 
 

50.23 
 

     Інформаційні технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до виконання лабораторних робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування 
типових задач в середовищі VB" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. О. Кривець, В. О. Овчарук ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 77 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інформатики.          УДК 004(07) 
 

50.24 
 

     Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / уклад. :  
Н. І. Вовкодав, О. В. Вовкодав, Т. О. Кривець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 233 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інформатики.                                             УДК 004.9(07) 
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50.25 
 

     Обчислювальна техніка і алгоритмічні мови [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до лабораторних робіт. Модуль 2 "Робота з пакетом 
MathCad" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 
"Електротехніка, електротехнології та електромеханіка" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Т. О. Кривець, Н. І. Вовкодав ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 141 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інформатики.                                    УДК 004.421'43(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ  
  

005.3 
Г19 

     Гапон Ю. В. Формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін 
підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гапон Юлія 
Володимирівна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.  
Кільк. прим. :  1 (Науковий читальний зал)   УДК 005.336:005.21:33.05(043.3) 
 

45.78 
 

     Управління продажами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко,  
К. Ю. Семененко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 36 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
управління персоналом та економіки праці.          УДК 005.936.43:339.162.4(07) 
 

45.85 
 

     Організація роботи прес-служби [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
денної форми навчання / уклад. : Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
                                                                                               УДК 005.551+659.4(07) 
 

 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ  
  

31.11 
 

     Бовсуновський А. П. Стандартизація та сертифікація обладнання 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і 
харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / А. П. Бовсуновський, 
Є. В. Штефан ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 110 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання. 
                                                                                                УДК 006:658.516.2(07) 
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69.72 
 

     Стандартизація та системи якості в галузі [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної 
форми навчання / уклад. : С. В. Задира, Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                      УДК 006.015.5:[615:664](07) 
 

 316 СОЦІОЛОГІЯ  
  

316.3 
Б33 

     Башинський Т. В. Механізми реалізації соціальної політики в системі 
альтернатив фінансового забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.07 / Башинський Тарас Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. – 
Хмельницький, 2017. – 21 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)    
                                                            УДК 316.334.3:304:364]:336.13(477)(043.3) 
 

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ  
  

  331.5 РИНОК ПРАЦІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
  

331.5 
Ю83 

     Юрчик І. Б. Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку 
національного ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / 
Юрчик Ірина Борисівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 21 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)      УДК 331.5:330.837(477)(043.3) 
 

  332.14 РЕГІОНАЛЬНА, ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА,                       
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

  

332.14 
М91 

     Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів 
України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муратов Олег 
Михайлович ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2017. –  
24 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)           УДК 332.14:502(477)(043.3) 
 

336 ФІНАНСИ 
  

336 
Ф59 

     Фінанси для фінансистів : підручник / К. В. Багацька, О. А. Гнатенко,  
Т. А. Говорушко [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 612 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                 УДК 336(075.8) 
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 338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
  

338.23 
Г83 

     Григор'єва С. В. Формування основ структурної політики промислового 
сектору України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Григор'єва 
Світлана Василівна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 
2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                           УДК 338.23(043.3) 
 

44.75 
 

     Економічна діагностика та контролінг на підприємствах АПК 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальностей 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" та 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" 
денної форми навчання / уклад. : Л. М. Закревська, О. Н. Шевченко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 41 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  
                                                                             УДК 338.436:[658.15:005.935](07) 
 

  339.138 МАРКЕТИНГ 
  

45.64 
 

     Бєлова Т. Г. Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної 
та заочної форм навчання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 238 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та 
економіки праці.                                                                              УДК 339.138(07) 
 

45.79 
 

     Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсової роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" і 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Л. В. Капінус, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей [та ін.] ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 49 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та 
економіки праці.                                                                             УДК 339.138(07) 
 

45.82 
 

     Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" 
спеціалізації "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / Т. Г. Бєлова,  
О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова, Л. В. Капінус ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 156 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці.  
                                                                                              УДК 339.138:005.21(07) 
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  339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 
  

103.19 
 

     Глобальна економіка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні 
відносини" спеціалізації "Міжнародна економіка" денної форми навчання / 
уклад. : А. Ю. Аль-Тмейзі ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 41 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
міжнародної економіки.                                                                     УДК 339.9(07) 
 

 519.7 МАТЕМАТИЧНА КІБЕРНЕТИКА  
  

519.7 
К71 

     Косилов С. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень по 
управлінню підприємством конвеєрного типу : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.13.06 / Косилов Сергій Олексійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. – 
Черкаси, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)     УДК 519.711/.517.977.58(043.3) 
 

 54 ХІМІЯ  
  

59.05 
 

     General, Inorganic, Organic and Food Chemistry [Загальна, неорганічна, 
органічна і харчової хімії] [Електронний ресурс] : glossary / Ch. V. 
Omelchenko, M. O. Polumbryk, V. M. Ishchenko, O. M. Polumbryk ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Kiev : NUFT, 2017. – 58 р. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. загальної і неорганічної хімії. 
                                                                                                                   УДК 54(07) 
 

 579 МІКРОБІОЛОГІЯ  
  

579.8 
Б48 

     Берегова Х. А. Біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні 
речовини Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.20 / Берегова Христина Андріївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. 
– 24 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал) УДК 579.873.088.5:661.185(043.3) 
 

579.8 
Б48 

     Берегова Х. А. Біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні 
речовини Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 : дис. ... канд. техн.  наук : 05.18.16 / 
Берегова Христина Андріївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 159 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) УДК 579.873.088.5:661.185(043.5) 
 

 60 БІОТЕХНОЛОГІЯ  
  

608.1 
О-75 

     Основи біоетики та біобезпеки: підручник / О. М. Ковальова,  
В. М. Лісовий, Т. М. Амбросова, В. І. Смирнова. – Київ : Медицина, 2016. – 
392 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                    УДК 608.1:608.3(075.8) 
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 61 МЕДИЧНІ НАУКИ  
  

  612 ФІЗІОЛОГІЯ. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ 
  

63.20 
 

     Фізіологія і гігієна харчування [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня „Бакалавр” спеціальності 181 „Харчові 
технології” заочної форми навчання / уклад. : І. Ю. Гойко, Н. П. Івчук ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих 
продуктів.                                                                                 УДК 612.3+613.2(07) 
 

  613 ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ. ВАЛЕОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ОСОБИСТОСТІ 
  

63.21 
 

     Технологія продуктів функціонального призначення [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Н. О. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                                                 УДК 613.292(07) 
 

63.22 
 

     Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного призначення" заочної форми навчання / 
уклад. : Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Л. Ясінська ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів.    УДК 613.3'292(07) 
 

  614.3 САНІТАРНИЙ НАГЛЯД В ЦІЛОМУ. САНІТАРНА ІСПЕКЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
  

43.133 
 

     Шаран Л. О. Санітарія і гігієна в галузі [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / Л. О. Шаран, 
В. В. Цирульнікова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 187 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології харчування та ресторанного бізнесу.                   УДК 614.3:640.4(07) 
 

  615 ФАРМАКОЛОГІЯ 
 

615 
М30 

     Марчук О. С. Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук,  
Н. Б. Андрощук. – Київ : Медицина, 2014. – 576 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                          УДК 615.012(075.8) 
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36.75 
 

     Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний 
ресурс] : практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" професійного спрямування 
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми 
навчання / уклад. : О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                            УДК 615(07) 
 

63.23 
 

     Технологія природних вітамінів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Г. О. Сімахіна, В. Д. Іванова, Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів. 
                                                                            УДК 615.356:615.014.2:577.16(07) 
 

 621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
  

621.56 
Х65 

     Хмельнюк М. Г. Проектування холодильників для зберігання 
плодоовочевої продукції : підручник / М. Г. Хмельнюк, В. П. Кочетов,  
А. В. Форсюк ; під заг. ред. М. Г. Хмельнюк ; Одес. нац. акад. харч. технол. – 
Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 162 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                УДК 621.565:664.8(075.8) 
 

29.33 
 

     Механізація навантажувально-розвантажувальних і транспортно-
складських робіт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка", 133 
"Галузеве машинобудування" денної та заочної форми навчання / уклад. :  
М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, М. І. Юхно, В. С. Костюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки. 
                                                                                                            УДК 621.86(07) 
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 64 ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО  
  

  640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ  
  

43.130 
 

     Нєміріч О. В. Теоретичні основи технології продукції ресторанного 
господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / О. В. Нєміріч, А. Г. Абрамова,  
О. В. Лисий ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 115 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології харчування та ресторанного бізнесу.                   УДК 640.4:641.5(07) 
 

43.134 
 

     Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. В. Нєміріч, А. Г. Абрамова, О. В. Лисий,  
Л. В. Стахурська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 70 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології харчування та ресторанного бізнесу.                   УДК 640.4:641.5(07) 
 

  641 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. СТРАВИ 
 

641.56 
Б43 

     Белінська К. О. Удосконалення технології функціональних дитячих 
молочно-борошняних продуктів з використанням нетрадиційних видів  
молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Белінська Крістіна 
Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 23 с.  
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                 УДК 641.56-053.2(043.3) 
 

641.56 
Б43 

     Белінська К. О. Удосконалення технології функціональних дитячих 
молочно-борошняних продуктів з використанням нетрадиційних видів  
молока : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Белінська Крістіна Олександрівна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 349 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                 УДК 641.56-053.2(043.5) 
 

641.8 
Л97 

     Лявинець Г. М. Розроблення технології соусів емульсійного типу 
підвищеної харчової цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 
Лявинець Георгій Михайлович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 21 с.  
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)             УДК 641.887:640.43(043.3) 
 

641.8 
Л97 

     Лявинець Г. М. Розроблення технології соусів емульсійного типу 
підвищеної харчової цінності : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Лявинець 
Георгій Михайлович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 270 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК 641.887:640.43(043.5) 
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43.132 
 

     Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної форми навчання / уклад. : О. В. Арпуль, О. М. Тищенко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 53 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та 
ресторанного бізнесу.                                                               УДК 641.5:577.2(07) 
 

 65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
  

65.0 
С90 

     Сурмай Д. Д. Управління витратами і прибутком на основі концепції 
маржинального підходу на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сурмай Данило Данилович ; Хмельниц. нац.  
ун-т. – Хмельницький, 2017. – 20 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)     УДК 65.012.34:65.012.45(043.3) 
 

  655 ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  

36.76 
 

     Видавничо-поліграфічні матеріали [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної форми 
навчання / уклад. : О. М. Чепелюк, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 11 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                УДК 655:620.22(07) 

  

  656 ТРАНСПОРТНІ ТА ПОШТОВІ СЛУЖБИ 
  

656 
П58 

     Попова Н. В. Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та 
його маркетингова підтримка : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / 
Попова Надія Василівна ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту. – Харків, 
2017. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                         УДК 656.079(043.3) 
 

  657 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
  

49.83 
 

     Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Г. Г. Осадча ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                                                    УДК 657:005.3(07) 
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49.84 
 

     Осадча Г. Г. Стратегічний управлінський облік [Електронний ресурс] : 
курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної форм 
навчання / Г. Г. Осадча ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 67 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку 
і аудиту.                                                                                      УДК 657:005.21(07) 
 

49.85 
 

     Облік в суміжних галузях [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : В. М. Небильцова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 56 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                                                              УДК 657(07) 
 

49.86 
 

     Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : В. М. Небильцова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
обліку і аудиту.                                                                            УДК 657:339.9(07) 
 

  658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
  

658.62 
Б18 

     Байдакова Л. І. Експертиза товарів : підручник / Л. І. Байдакова,   
С. В. Ягелюк, І. М. Байдакова. – Київ : Слово, 2014. – 392 с.  
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                УДК 658.62-047.37(075.8) 
 

658.15 
Ж85 

     Жук Є. О. Механізм управління виробничим потенціалом підприємства в 
умовах ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жук Єва 
Олексіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                      УДК 658.15:[65.011.3:330.34.1](043.3) 
 

658 
П60 

     Порцельт Л. П. Інформаційно-методичне забезпечення процесного 
управління витратами промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / Порцельт Лариса Петрівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – 
Одеса, 2017. – 24 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                      УДК 658:338.5(043.3) 
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46.124 
 

     Економічне забезпечення екологічної діяльності [Електронний  
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія" спеціалізації "Екологія та 
охорона навколишнього середовища" та спеціальності 183 "Технології захисту 
навколишнього середовища" спеціалізації "Екологічний контроль та аудит" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. О. Кутас ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 58 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.   УДК 658.5:504(07) 
 

  659 РЕКЛАМА. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ.                                                
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ (ПАБЛІК РИЛЕЙШИНЗ) 

  

43.135 
 

     PR-технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації 
"Технології в ресторанному господарстві" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Ю. П. Фурманова, О. В. Матиящук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 39 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.  
                                                                                                  УДК 659.4:640.43(07) 
 

 664 ХАРЧОВА ПРОМИЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ  
  

664 
К59 

     Козионова А. В. Ведическая кулинария для современных хозяек /  
А. В. Козионова. – 12-е изд. – Москва : Фил. кн., 2015. – 272 с.  
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)          УДК 664:615.89(540)Аюрведа]:641.55 
 

664 
К60 

     Коливання, пульсації і нестаціонарні режими у сорбційних процесах / 
О. С. Марценюк, О. Ю. Шевченко, Н. А. Ткачук, А. І. Маринін ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : Кондор, 2017. – 472 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                      УДК 664.081 
 

664 
Х22 

     Харчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку / Я. М. 
Гадзало, М. П. Сичевський, О. В. Бокій [та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Гадзала ; Ін-т 
продовольчих ресурсів НААН. – Київ : Аграрна наука, 2016. – 380 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                      УДК 664:338.439(477) 
 

38.47 
 

     Конструювання обладнання харчових виробництв [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 
спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : С. Ю. Лементар, Ю. І. Вересоцький,  
В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 19 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування.  
                                                                                                     УДК 664-047.84(07) 
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62.58 
 

     Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 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. – Київ : НУХТ, 2017. – 27 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки 
води.                                                                          УДК 664+628.1]:330.341.2(07) 
 

63.19 
 

     Технології харчових продуктів для спецконтингентів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" спеціалізації "Технології харчових продуктів оздоровчого 
та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
І. Ю. Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 35 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
оздоровчих продуктів.                                                             УДК 664:613.292(07) 
 

65.44 
 

     Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання /  
Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова, В. П. Рак ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 90 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                                         УДК 664(07) 
 

 664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО  
  

664.1 
Б76 

     Божок О. С. Удосконалення технології жувальної карамелі спеціального 
призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Божок Олександр 
Сергійович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                         УДК 664.143(043.3) 
 

664.1 
Б76 

     Божок О. С. Удосконалення технології жувальної карамелі спеціального 
призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Божок Олександр  
Сергійович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 204 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                         УДК 664.143(043.5) 
 

62.57 
 

     Мікробіологія галузі (виробництва цукру) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.                  УДК 664.1:579(07) 
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 664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО  
  

664.68 
Д69 

     Дорохович А. М. Оптимізація технологічних процесів галузі : підручник / 
А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, Т. В. Зінченко ; М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Інкос, 2016. – 392 с.  
Кільк. прим. :  30  (Читальний зал, Учбовий відділ) 
                                                                         УДК 664.68-048.34:519.85'87(075.8) 
 

664.6 
І-31 

     Іжевська О. П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 
використанням шроту насіння льону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.01 / Іжевська Орися Петрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. –  
21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                         УДК 664.641(043.3) 
 

664.6 
І-31 

     Іжевська О. П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 
використанням шроту насіння льону : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Іжевська Орися Петрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 238 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                         УДК 664.641(043.5) 
 

664.6 
З-93 

     Зуйко В. І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для 
закладів ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.16 / Зуйко Віра Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                  УДК 664.662:664(043.3) 
 

664.6 
З-93 

     Зуйко В. І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для 
закладів ресторанного господарства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Зуйко 
Віра Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 241 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                  УДК 664.662:664(043.5) 
 

65.43 
 

     Управління якістю та безпечністю хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
спеціалізації "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
О. В. Кобилінська, Н. В. Олексієнко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                      УДК 664.6'87:[005.336.3+658.562](07) 
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 664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА  
  

66.08 
 

     Харченко Є. І. Контроль якості та безпечності продуктів зберігання та 
переробки зерна [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" заочної 
та денної форм навчання / Є. І. Харченко, І. В. Ноздрюхіна ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 101 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання та переробки зерна. 
                                                                                                  УДК 664.7:658.56(07) 
 

66.09 
 

     Шаповаленко О. І. Технології харчових виробництв. Технологія 
зберігання і переробки зерна [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко,  
О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 96 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології зберігання та переробки зерна.                                       УДК 664.7(07) 
 

 664.87 ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ У ЦІЛОМУ  
  

664.87 
К56 

     Коваленко О. А. Удосконалення технології картопляних чіпсів, збагачених 
поліненасиченими жирними кислотами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.01 / Коваленко Олена Артурівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 
21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                           УДК 664.87(043.3) 
 

664.87 
К56 

     Коваленко О. А. Удосконалення технології картопляних чіпсів, збагачених 
поліненасиченими жирними кислотами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Коваленко Олена Артурівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 214 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                           УДК 664.87(043.5) 
 

 681.5 АВТОМАТИКА.                                                
ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ  

  

29.34 
 

     Токарчук С. В. Автоматизовані потокові лінії пакування [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і технології 
пакування" денної форми навчання / С. В. Токарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 144 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки.  
                                                                                                УДК 681.5:621.798(07) 
 
 
 
 
 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                                    Червень, 2017 

17 
 

 82 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА  
  

821.111(73) 
Б87 

     Браун Д. Інферно : роман : пер. з англ. / Д. Браун. – Харків : Клуб 
Сімейного Дозвілля, 2016. – 606 с.  
Кільк. прим. :  1  (Художній відділ)                                            УДК 821.111(73) 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
  

1.       Drinks+ : журн. для производителей, реализаторов и потребителей 
напитков. № 3 (170). – Киев : Изд. Дом "Н", 2017.  

2.       Drinks+ bars and restaurants [Напитки + бары и рестораны] : журн. для 
проф. ресторан. бизнеса. № 3. – Киев : Изд. Дом "Н", 2017.  

3.       Food and Environment Safety. Vol. XV. Issue 3, Issue 4 / faculti of Food 
Engineering, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania. – Suceava,  
Romania : University Publishing House of Suceava, 2016.  

4.       Student in Bucovina : the 7 International Conference for Students, 10-11 
november 2016, Suceava, Romania / faculti of Food Engineering, Stefan cel Mare 
University of Suceava, Romania. – Suceava, Romania, 2016.  

5.       The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati [Летопись 
университета Dunarea de Jos, Галац]. Fascicle VI : Food Technology (Технология 
производства продуктов питания). № 40 (2), december / Ministry of National 
Education. – Galati : Galati University Press, 2016. 

6.        Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal 
scientific journal. Vol. 5. Issue 4 / National university of food technologies. – Kiev : 
NUFT, 2016.  

7.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 5 / засн. : Міжнар. 
акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2017.  

8.       Біоенергетика = Bioenergy : наук.-вироб. журн. № 1 (9) / Ін-т 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Київ : Наш 
формат, 2017.  

9.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : ТОВ 
"Екаунтiнг". – Київ : Преса України, 2017.  

10.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 4 (249) / Кн. палата 
України. – Київ : Кн. палата України, 2017.  

11.       Вода і водоочисні технології = Вода и водоочистные технологии : укр. 
наук.-прак. журн. № 1 (83), № 2 (84) / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі 
очистки води". – Київ : Коляда О. П., 2017 

12.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 5 / засн. 
і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : Аванпост-
Прим, 2017.  

13.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 5. – Київ : 
Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна, 2017.  

14.       Екологічна безпека підприємства : практична енциклопедія : в 2 ч. № 2. 
– Київ : Медіа-Про, 2017.   
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15.       Захист інформації : наук. журн. Т. 19. № 1 / засн. : Нац. авіац. ун-т. – Київ : 
Нац. авіаційний ун-т, 2017.  

16.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 5 / засн. і вид. : Держ. 
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – 
Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 

17.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки 
України. № 5. – Київ : Пед. преса, 2017.  

18.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 5 / 
засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : ТОВ 
Вид. Дім, 2017.  

19.       Календар знаменних і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 3 : ІІІ 
квартал / засн. : Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. – Київ : Кн. 
палата України, 2017.  

20.       Кодекси України. № 5. – Київ : Форум, 2017.  
21.       Компьютеры, сети, программирование. № 5 / учредитель С. Р. Лищук. – 

Київ : Kiber Pank, 2017.  
22.       Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 7, № 8 : 

Нац. бiблiогр. України. – Київ : Кн. палата України, 2017.  
23.       Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 7, № 8 / Кн. палата 

України. – Київ : Кн. палата України, 2017.  
24.       Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 2 / учредитель и изд. : ЧП 

Ред. журн. "Мир туризма". – Київ : Слон, 2017.  
25.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 10 (379),  

№ 11 (380) / Держ. упр. справами. – Київ : Пріоритети, 2017.  
26.       Офіційний вісник України зі змінами : зб. актів законодавства. № 5 /  

М-во юстиції України. – Київ : Право, 2017.  
27.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 5 (275) / Ком. по нагляду 

за охороною праці України. – Київ : Преса України, 2017.  
28.       Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса  

№ 5 (143) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – Киев : Бизнес-
Логика, 2017.  

29.       Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов.  
№ 6 (62) / основатель : компания "Агантство мед. маркетинга". – Киев : 
Аентство мед. маркетинга, 2017. 

30.       Страхова справа : наук.-практ. журн. № 1 (65) / вид. : УНДІ Права екон. 
досліджень. – Київ : Веєр Пак, 2017. 

31.       Український туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 3 / 
учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – Київ : Зеркало мира, 2017. 

32.       Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 5 (136) / засн. : ГКР 
України, НАДПС України, КНТЕУ [та ін.]. – Київ : Параміда, 2017. 

33.       Хімічна промисловість України : наук.-вироб. зб. № 1 (138) / засн. : М-во 
пром. політики України, Укр. хім. т-во, Союз хіміків України [та ін.]. – Київ : 
Рад. Україна, 2017.  
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34.       Холодильна техніка та технологія : наук.-техн. журн. Т. 52. № 5, № 6 / 
засн. : Одес. нац. акад. харч. технол., Укр. філіал Міжнар. акад. холоду. – 
Одеса : Одес. нац. акад. харч. технол., 2016.  

35.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 4 (212) / 
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Дніпропетровськ : Арт-Пресс, 2017.  

36.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 5 / засн. та 
вид. : Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – Київ : Бізнес-Логіка, 2017.  

37.       Электрик : практ. электротехника. № 5 (177) / учредитель : ДП "Изд-во 
Радіоаматор". – Киев : Преса України, 2017.  
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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). 
 

 
 
 
 

 
Пропонуємо до Вашої уваги 

«Інструкцію по користуванню електронними ресурсами 
бібліотеки», 

в якій викладено послідовність дій при роботі з Електронним 
каталогом та Електронною бібліотекою, а саме пошук та 
завантаження документів, перегляд персонального формуляру, 
on-line замовлення документів. 

З інструкцією можна ознайомитись на WEB-сайті 
бібліотеки за посиланням: library.nuft.edu.ua 

 
 

Послуги та сервіси 

Наша електронна адреса : 
 library@nuft.edu.ua 

Увага! 
Інструкція по користуванню  

е-ресурсами


