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Семінари та тренінги 
 

Пропонуємо замовити  
семінар чи тренінг на теми: 

 

 Scopus. Основні можливості 
для науковців; 
 

 Робота з науковими 
джерелами інформації; 
 

 Правила складання та 
оформлення списків літератури; 
 

 Google Академія для 
науковців; 
 

 Оформлення бібліографічних 
посилань у наукових роботах; 

 

 Електронні науково-
інформаційні ресурси науково-
технічної бібліотеки; 

 

 Стоврення профілів 
дослідників (ORCID ID, Google 
Академія). 
 

 
 

Контактна інформація: 
тел. 287-94-77 

(вн. 94-77) 
 
 
 

 WEB-сайт бібліотеки: 		library.nuft.edu.ua	
	

 Інституційний репозитарій:        
dspace.nuft.edu.ua	

 

 Електронна бібліотека - доступ із 
локальної мережі університету 

library.nuft.edu.ua/ebook	
 

 Електронний каталог:  
elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm

 

 Інструкція по користуванню 
електронними ресурсами бібліотеки: 

library.nuft.edu.ua/inform/instruktciya.pdf
 

 Інструкція по пошуку у фонді 
бібліотеки навчально-методичної 
літератури з навчальних дисциплін: 

library.nuft.edu.ua/inform/instr.pdf
	

 Інструкція по створенню профілю 
вченого в GOOGLE Академії: 

library.nuft.edu.ua/inform/GoogleScholar.pdf
	

 Оформлення бібліографічних 
посилань у наукових роботах: 

library.nuft.edu.ua/inform/poradnyk.pdf
	

 Визначення індексів УДК.  
Замовлення можна надіслати на е-mail: 
kod_udk@ukr.net або звернутися 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, (вн. 92-09). 
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Нові надходження № 1-2 (січень-лютий) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; 
уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с.  

 
 
 
Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що 

надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у січні та лютому 2018 року. Подано 
повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і 
місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. 

Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або 
назв видань. 

Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження" публікується на 
сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність". 

Щомісячно з 25 по 27 число, проходять виставки нових надходжень в науковому 
читальному залі. 

Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних 
закладів. 
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  004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
  

004.3 
Б24 

     Баранов О. В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посіб. /                               
О. В. Баранов, О. С. Баужа ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 
Київ : Київ. ун-т, 2016. – 103 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)         УДК  004.31:621.38(075.8) 
 

004.4 
Б39 

     Безкровний М. Ф. Формування і розвиток регіональних 
інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб : автореф. дис. 
...  д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / 
Безкровний Микола  Федорович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
екон.". – Київ, 2017. – 33 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                         УДК  004.451.47(043.3) 
 

004.8 
В12 

     Вавіленкова А. І. Теоретичні основи автоматичного аналізу і 
синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні 
технології" / Вавіленкова Анастасія Ігорівна ; Ін-т пробл. мат. 
машин і систем. – Київ, 2017. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                  УДК  004.891:004.82(043.3) 
 

51.35 
 

     Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для підготовки 
магістрів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології", спеціалізації "Інформаційні управляючі системи та 
технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. П. Чаплінський,        
О. В. Субботіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
200 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інформаційних систем.  УДК  004.89(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ.  МЕНЕДЖМЕНТ 
  

005.3 
К90 

     Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)" / Кулик Юлія Михайлівна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ, 2017. 
– 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                       УДК  005.334:[005.932:621](043.3) 
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 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
  

36.89 
 

     Сертифікація обладнання та продукції [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання 
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної 
форми навчання / уклад. : М. Г. Десик, О. О. Чепелюк ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 
                                                                       006.063:658.516.2'3(07) 
 

 16 ЛОГІКА 
  

16 
К64 

     Конверський А. Є. Логіка : підручник / А. Є. Конверський ; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Київ. 
ун-т, 2017. – 391 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                          УДК  16(075.8) 
 

16 
К64 

     Конверський А. Є. Сучасна логіка : підручник : в 2 ч. Ч. 1 : 
Класична логіка / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т                                   
ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 190 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                          УДК  16(075.8) 
 

 311 СТАТИСТИКА 
  

311 
К56 

     Ковтун Н. В. Фінансова статистика : підручник /                   
Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька, О. К. Примєрова ; Київ. нац. ун-т                                   
ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 623 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                   УДК  31:336(075.8) 
 

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 330 ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 

  

44.83 
 

     Основи проведення економічних досліджень [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 
проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" денної та 
денної скороченої форм навчання / уклад. : Ю. Л. Труш ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                          УДК  330:001.891(07) 
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 330.11 ЕКОНОМІЧНІ ЯВИЩА ТА ЗАКОНИ 
  

330.1 
М48 

     Мельник О. В. Управління виробничими ресурсами в 
аграрному секторі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 "Економіка та управління національним 
господарством" / Мельник Ольга Василівна ; Вінниц. нац. 
аграр. ун-т. – Вінниця, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал ) 
                                                           УДК  330.111.4:338.432(043.3) 
 

57.74 
 

     Якименко І. Л. Стратегія сталого розвитку : європейський 
вимір [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Л. Якименко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 79 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю.  
                                                           УДК  330.15'16'34-021.387(07) 
 

 330.3 ДИНАМІКА ЕКОНОМІКИ. ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК 

  

330.34 
В25 

     Вдовічен А. А. Особливості формування та механізм 
регулювання макроекономічних диспропорцій економіки 
України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 "Економіка 
та управління національним господарством" / Вдовічен 
Анатолій Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2017. – 39 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал ) 
                                                    УДК  330.342.3+338.2](477)(043.3) 
 

330.3 
Г93 

     Гужва І. Ю. Державне регулювання зовнішньоторговельної 
сфери національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон.  
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним 
господарством" / Гужва Ігор Юрійович ; Вищ. навч. закл. "Нац. 
акад. упр.". – Київ, 2017. – 42 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                  УДК  330.368:339.9(043.3) 
 

330.3 
Д81 

     Дука А. П. Інноваційна індустріалізація національної 
економіки : монографія / А. П. Дука. – Київ : Вадекс, 2014. –  
423 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал) 
                                                         УДК  330.341.424:005.342](477) 
 

330.3 
К89 

     Кузьмін Є. С. Ефективність інвестицій підприємств 
молочної промисловості : монографія / Є. С. Кузьмін. – Київ : 
ІАЕ, 2015. –  254 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)               УДК  330.322.1:637.1 
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330.3 
Ш97 

     Шут С. О. Сучасні механізми інвестування будівельної 
галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 
"Економіка та управління національним господарством" / Шут 
Сергій Олександрович ; Причорномор. наук.-дослід. ін-т екон. 
та інновацій. – Одеса, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                         УДК  330.322.2:624(477)(043.3) 
 

107.54 
 

     Соціальна економіка [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. – Київ : НУХТ, 2017. – 
22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки 
праці.                                                                УДК  330.342.146(07) 
 

 331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 
  

107.55 
 

     Фізіологія та психологія праці [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації 
"Управління персоналом і економіка праці" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : О. М. Олійниченко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління 
персоналом та економіки праці.            УДК  331:[612+159.9](07) 
 

 334 ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
  

334.7 
П32 

     Підприємництво. Практикум : навч. посіб. / І. І. Мазур,                               
О. В. Євтушевська, Н. І. Ігнатович [та ін.] ; за ред. І. І. Мазур ; 
Київ. нац. ун-т ім Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 255 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                   УДК  338.22(075.8) 
 

334.72 
С77 

     Старух А. І. Організаційно-економічний механізм 
стимулювання розвитку підприємництва в державному секторі 
економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 
"Економіка та управління національним господарством" / 
Старух Анна Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т". – Ужгород, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                        УДК  334.724.6-043.86-047.36(477)(043.3) 
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 336.76 ФОНДОВИЙ РИНОК 
  

336.76 
С30 

     Сьомченков О. А. Фондовий ринок у фінансовому 
забезпеченні агропромислового виробництва : автореф. дис. ... 
д-ра екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Сьомченков Олександр Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. екон.". – Київ, 2017. – 41 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                         УДК  336.76:336:338.432(043.3) 
 

 338.4 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ 

  

338.47 
Б81 

     Бондар В. В. Інноваційне оновлення транспортної 
інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та 
управління національним господарством" / Бондар Віталій 
Володимирович ; Причорномор. наук.-дослід. ін-т екон. та 
інновацій. – Одеса, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                      УДК  338.47(477)(043.3) 
 

338.4 
П75 

     Привабливість харчового бізнесу в Україні : монографія /                        
Н. Й. Басюркіна, Ю. О. Бровкіна, С. Ю. Вігуржинський [та ін.] ; 
Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 192 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)               УДК  338.45:664(477) 
 

 339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 
  

339.9 
М58 

     Міжнародні організації : підручник / В. В. Копійка,                               
Ю. С. Скороход, В. М. Матвієнко [та ін.] ; за ред. В. В. Копійки ; 
кер. авт. кол. В. М. Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 783 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                     УДК  327.7(075.8) 
 

339.9 
Ф53 

     Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини :  
політика :   підручник / А. С. Філіпенко ; Київ. нац. ун-т          
ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 431 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                     УДК  339.9(075.8) 
 

 378 ВИЩА ОСВІТА 
  

378 
П24 

     Педагогіка вищої школи : хрестоматія / упоряд. :                   
В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин ; Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 544 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                 УДК  378.013(075.8) 
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39.13 
 

     Нікітіна І. В. Розвиток мотивації студентів. Практикум 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Нікітіна ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 326 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
гуманітарних дисциплін.     УДК  37.015.3:005.32-057.875(075.8) 
 

 504 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
  

504 
З-38 

     Зацерклянний М. М. Процеси захисту навколишнього 
середовища : підручник / М. М. Зацерклянний,                                              
О. М. Зацерклянний, Т. Б. Столевич ; Одес. нац. акад. харч. 
технол. – Одеса : Фенікс, 2017. – 454 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                   УДК  504.06(075.8) 
 

 53 ФІЗИКА 
 532.5 РУХ РІДИН. ГІДРОДИНАМІКА 
  

532.5 
С65 

     Сорокова Н. М. Математичне моделювання динаміки 
тепломасопереносу в процесах сорбції і сушіння в апаратах 
періодичної і безперервної дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика" / Сорокова Наталія Миколаївна ; Ін-т техн. 
теплофізики. – Київ, 2017. – 42 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                         УДК  532.516:536.24:539(043.3) 
 

 536.2 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
  

536.24 
Н72 

     Новаківський М. О. Комплексні теплоутилізаційні системи 
для котлів малої та середньої потужності з підвищеним 
вологовмістом вихідних газів : автореф. дис. ... канд. техн.   
наук : 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика" / Новаківський Максим Олександрович ; Ін-т 
техн. теплофіз. – Київ, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                             УДК  536.24:621.184.5(043.3) 
 

 60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 
  

69.84 
 

     Біобезпека продуктів харчування [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" спеціалізації "Промислова біотехнологія" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Слободян ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 26 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                  УДК  608.3:[604.4:664](07) 
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 61 МЕДИЧНІ НАУКИ 
 613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 
  

8598 
 

     Оптимізація технологічних процесів виробництва 
оздоровчих продуктів : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни і виконання лабораторних робіт для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Спеціаліст" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Технології харчових продуктів оздоровчого і 
профілактичного призначення" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. Е. Фролова ; Нац.   ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 50 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)        УДК  613.292-048.34(07) 
 

8599 
 

     Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного 
харчування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 
проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Н. П. Івчук, Т. І. Федоренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. –   34 с.  
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)         УДК  613.22+613.98(07) 
 

73.76 
 

     Безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / В. Г. Дроков, Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк          
[та ін.] ; Нац.  ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 170 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                              УДК  613.2:664(07) 
 

 615.9 ЗАГАЛЬНА ТОКСИКОЛОГІЯ 
  

58.30 
 

     Мазур Л. М. Токсикологічна хімія харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Харчові технології та інженерія", професійного 
спрямування "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції" денної форми навчання / Л. М. Мазур,                                   
Н. Ю. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –    
154 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.     УДК  615.9:54]:664(07) 
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 616 ПАТОЛОГІЯ. КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА 
  

616 
П16 

     Панчук Р. Р. Молекулярні механізми впливу 
антиоксидантів на дію протипухлинних препаратів на 
злоякісність клітини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 
"Цитологія, клітинна біологія, гістологія" / Панчук Ростислав 
Русланович ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2017. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
               УДК  616-006.441:616.056.552+615.227.3+615.276(043.3) 
 

 621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 621.3 ВИРОБЛЕННЯ, ПОСТАЧАННЯ, РОЗПОДІЛ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
  

8601 
 

     Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та 
електропривод : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 141, 
спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання", 
"Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : С. М. Балюта, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                     УДК  621.313(07) 
 

34.32 
 

     Електропостачання [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи 
електроспоживання", "Енергетичний менеджмент" денної та 
заочної форми навчання / уклад. : В. Є. Шестеренко,                               
О. А. Мащенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
58 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                УДК  621.31(07) 
 

 621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 
  

33.75 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерського 
дипломного проекту для студентів спеціальності 142 
"Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Холодильні 
машини і установки" денної та заочної форм навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко, 
Я. І. Засядько, М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. –   24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та 
холодильної техніки.                                              УДК  621.56(07)  
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33.76 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи 
для студентів спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини і 
установки" денної та заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко, Я. І. Засядько, 
М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної 
техніки.                                                                     УДК  621.56(07) 
 

  621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 
  

621.798 
П77 

     Проектування пакувального обладнання мехатронних 
модулів : монографія / М. В. Якимчук, О. М. Гавва,                                  
А. П. Беспалько [та ін.] ; за ред. О. М. Гавви ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : Сталь, 2017. – 515 с. 
Кільк. прим. :  3  (Читальний зал, Науковий відділ)  
                                                                      УДК  621.798-11-047.74 
 

 621.92 АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
  

621.92 
З-23 

     Залюбовський М. Г. Вдосконалення машин зі складним 
рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої 
промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.010 
"Машини легкої промисловості" / Залюбовський Марк 
Геннадійович ; Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2017. 
– 22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                         УДК  621.924.7(043.3) 
 

 63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 631.11 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА 
  

631.11 
У74 

     Ус С. І. Оптимізація виробництва сільськогосподарських 
підприємств в нестабільному ринковому середовищі : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ус Сергій 
Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2017. – 22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                  УДК  631.11:338.43(043.3) 
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 635 ОВОЧІВНИЦТВО І ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО 
  

635.3 
Б81 

     Бондаренко В. А. Лежкоздатні властивості капусти броколі 
та брюссельської : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.15 
"Первинна обробка продуктів рослинництва" / Бондаренко 
Вероніка Анатоліївна ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 
2017. – 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                УДК  635.356+635.36]:631.563(043.3) 
 

635 
Т31 

     Тележенко Л. М. Трактат про сочевицю : монографія /                             
Л. М. Тележенко, В. В. Атанасова ; Одес. нац. акад. харч. 
технол. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – 136 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал) 
                                                      УДК  664.8.039:[664.849:635.658] 
 

 637 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
  

637.2 
П45 

     Подковко О. А. Удосконалення технології масляної пасти з 
технологічно-функціональними інгредієнтами : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних 
продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Подковко Оксана  
Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал) 
                                                                         УДК  637.238.2(043.3) 
 

637.2 
П45 

     Подковко О. А. Удосконалення технології масляної пасти з 
технологічно-функціональними інгредієнтами : дис. ... канд. 
техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних 
продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Подковко Оксана 
Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 202 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                         УДК  637.238.2(043.5) 
 

637.3 
С13 

     Савченко О. А. Контроль якості та розрахунки в сироробстві : 
навч. посіб. / О. А. Савченко, А. В. Тимчук ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 
2017. – 180 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                УДК  637.3.07(075.8) 
 

 640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

  

8603 
 

     Організація ресторанного господарства : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-
ресторання справа" денної та заочної форм навчання / уклад. :    
О. С. Павлюченко, Л. О. Шаран, О. В. Коваль, І. М. Силка ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 79 с. 
Кільк. прим. :  34  (Учбовий відділ)                       УДК  640.43(07) 
 

12 
 



 65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 655 ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  

36.88 
 

     Додрукарське опрацювання інформації [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 
"Видавництво та поліграфія" денної форми навчання / уклад. :                                         
І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. 
– 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                  УДК  655.25.021:004(07) 
 

44.84 
 

     Економіка виробництв та поліграфічних підприємств 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво 
та поліграфія" денної форми навчання / уклад. : Т. П. Басюк ; 
Нац.  ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 50 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки і права.                   УДК  655.1:658.5(07) 
 

 657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
  

657.4 
В68 

     Волошенюк І. Є. Організація бухгалтерського обліку 
податкових розрахунків і платежів : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності)" / Волошенюк Ірина Євгенівна ; 
Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2017. – 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                            УДК  657.446(043.3) 
 

657.4 
К67 

     Коріненко А. І. Облікове забезпечення включення прав 
користування землею до економічного обігу : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної діяльності)" / Коріненко Антоніна 
Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.". – Київ, 2017. –  
21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                           УДК  657.421.3:332.334(043.3) 
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 658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ   
ПІДПРИЄМСТВ 

  

658.87 
Д99 

     Дядін А. С. Оцінка ефективності підприємницької діяльності 
в роздрібній торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)" / Дядін Андрій Сергійович ; Харк. 
держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                  УДК  658.87:003.12(043.3) 
 

44.82 
 

     Економіка підприємства [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. :              
Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 41 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки і права.                             УДК  658.1(07) 
 

 663.2 ВИНОРОБСТВО 
  

663.2 
Д73 

     Древова С. С. Удосконалення технології ігристих вин на 
основі регулювання комплексу поверхнево-активних речовин : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння" / Древова Світлана 
Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал) 
                                                 УДК  663.223.01:661.185.014(043.3) 
 

663.2 
Д73 

     Древова С. С. Удосконалення технології ігристих вин на 
основі регулювання комплексу поверхнево-активних речовин : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих 
речовин та продуктів бродіння" / Древова Аліна Сергіївна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 278 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                 УДК  663.223.01:661.185.014(043.5) 
 

 664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 
  

664 
Б44 

     Белявская Н. П. Григорий Вейнштейн. Личность. Город.   
Время / Н. П. Белявская, Л. П. Еремина, И. И. Зинченко ; под. 
ред. И. И. Зинченко, Е. А. Каменевой ; Одес. нац. акад. пищ. 
технол., Науч.-техн. б-ка. – Херсон : Гринь Д. С., 2017. – 270 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)         УДК  664:929:94(477.74) 
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8597 
 

     Біологічно активні речовини в технологіях : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія", спеціалізації 
"Промислова біотехнологія" денної і заочної форми навчання / 
уклад. : Н. Е. Фролова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 16 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)            УДК  664:613.292(07) 
 

8600 
 

     Технологія харчових та дієтичних добавок : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Харчові технології та інженерія" заочної форми 
навчання / уклад. : Н. П. Івчук ; Нац.  ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2017. – 16 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                УДК  664:613.2(07) 
 

8602 
 

     Харчова біотехнологія : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту для студентів спеціальності 162 
"Біотехнологія та біоінженерія" денної форми навчання / 
уклад. : Т. П. Пирог,    Ю. В. Карлаш, В. О. Красінько ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                УДК  664:602.4(07) 
 

73.77 
 

     Експертиза 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 ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 26 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                           УДК  664:658.62(07) 
 

73.78 
 

     Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" заочної форми навчання 
/ уклад. : С. І. Усатюк, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи 
харчових продуктів.                                         УДК  664:658.62(07) 
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102.14 
 

     Моделювання та створення інноваційних продуктів 
харчової промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : В. В. Шутюк, О. С. Бессараб,                        
О. В. Бендерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. 
– 92 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.  
                                                          УДК  664:330.341.1-047.58(07) 
 

 664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

664.1 
М29 

     Мартинюк А. С. Підвищення ефективності очищення 
дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння" / Мартинюк Аліна 
Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)  
                                                                     УДК  664.1.038.3(043.3) 
 

664.1 
М29 

     Мартинюк А. С. Підвищення ефективності очищення 
дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації : дис. ... 
канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих 
речовин та продуктів бродіння" / Мартинюк Аліна Сергіївна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 222 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                     УДК  664.1.038.3(043.5) 
 

664.1 
Т33 

     Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном 
производстве : монография. Кн. 1 : Образование суспензий и их 
свойства / Н. Н. Пушанко, В. А. Лагода, В. Н. Шурбованый [и 
др.]. – Киев : Сталь, 2017. – 541 с. 
Кільк. прим. :  2  (Читальний зал, Науковий відділ) 
                                                                          УДК  664.12-026.743 
 

 664.5 ПРЯНОЩІ. ПРИПРАВИ 
  

664.5 
Г85 

     Грищук Н. А. Мир пряностей и специй / Н. А. Грищук. – 4-е 
изд., испр. и доп. – Луцк : Друкмаркет, 2010. – 192 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                УДК  664.5 
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 664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
  

8604 
 

     Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" 
спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації 
"Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 
овочів" денної та заочної форм навчання / уклад. :                     
Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, Т. М. Левківська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –   16 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                       УДК  664.8(07) 
 

8605 
 

     Перспективні технологічні процеси в консервній   
промисловості : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного 
рівня "Спеціаліст" спеціальності 181 "Харчові технології" 
спеціалізації "Технології зберігання, консервування та 
переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / 
уклад. :  Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, М. Г. Писарєв ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 48 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                       УДК  664.8(07) 
 

 677 ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  

677.11 
К84 

     Круглий Д. Г. Розвиток наукових основ інноваційних 
технологій одержання луб'яних волокон цільового 
призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 
"Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і 
комбікормів, олійних і луб'яних культур" / Круглий Дмитро 
Георгійович ; Хмельниц. нац. техн.   ун-т. – Херсон, 2017. – 42 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                      УДК  677.11.021(043.3) 
 

 796 СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
  

8606 
 

     Фізична культура і спорт : методичні рекомендації до 
проведення занять з пілатесу, калланетики для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей денної 
форми навчання / уклад. : Н. І. Міцкевич, Н. Л. Лавор ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 25 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                          УДК  796(07) 
 

8607 
 

     Фізична культура і спорт : методичні рекомендації з основ 
танцювальної аеробіки для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" усіх спеціальностей денної форми навчання / 
уклад. : Н. І. Міцкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 23 с. 
Кільк. прим. :  20  (Учбовий відділ)                          УДК  796(07) 
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 811 МОВИ 
  

811.111 
Р69 

     Романов Д. А. Сучасний англо-український, українсько-
англійський словник : 57 000 слів / Д. А. Романов,                     
О. В. Зав'язкін. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 448 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал) УДК  811.111+811.161.2(038) 
 

39.10 
 

     Науменко Н. В. Науковий стиль фахового мовлення 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Науменко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 244 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
гуманітарних дисциплін.                             УДК  811.161.2(075.8) 
 

39.11 
 

     Науковий стиль фахового мовлення [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології", спеціалізації "Технологія харчових 
продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Науменко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 44 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін.         УДК  811.161.2(07) 
 

 821 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 
  

821.161.2-2 
К59 

     Кокотюха А. А. Легенда о Безголовом : роман : пер. с укр. /                     
А. А. Кокотюха. – Харьков, Белгород : Клуб Семейного Досуга, 
2017. – 240 с. 
Кільк. прим. :  1  (Художній відділ)        УДК  821.161.2-2=161.1 
 

821.161.2-2 
К72 

     Костенко Л. В. Записки українського самашедшого : роман /                  
Л. В. Костенко. – Київ : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2016. – 416 с. – 
(Перлини сучасної літератури). 
Кільк. прим. :  1  (Художні відділ)                      УДК  821.161.2-2 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
  

1.       Drinks+. № 6 (172). – Киев, 2017. 
 

2.       Drinks+ bars and restaurants. № 6. – Киев, 2017. 
 

3.       Travel professional magazin. № 5-6 (62) . – Киев, 2017. 
 

4.       Агроекологічний журнал : наук.-теорет. часоп. № 3. – Київ, 2017. 
 

5.       Безпека життєдіяльності : наук.-попул. журн. № 12. – Київ, 2017. 
 

6.       Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. № 4. – Київ, 2017. 
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7.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 9. – Київ, 
2017. 
 

8.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 7,   
№ 8, № 9, № 10. – Київ, 2017. 
 

9.       Винахідник і раціоналізатор : наук.-попул. журн. № 4 (117). – 
Київ, 2017. 
 

10.       Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 4 (67) – 
Київ, 2017. 
 

11.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 10 (159), № 11 (160),                             
№ 12 (161). – Київ, 2017. 
 

12.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 11 (256). – Київ, 
2017. 
 

13.       Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. журн.    
№ 12. – Київ, 2017. 
 

14.       Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч.. журн.   
№ 1. – Київ, 2018. 
 

15.       Вісник фармації. № 4 (92). – Харків, 2017. 
 

16.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 6. – 
Київ, 2017. 
 

17.       Діловодство та документообіг : щомісяч. журн. № 1 (80), № 2 (81). 
– Київ, 2018. 
 

18.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн.         
№ 12. – Київ, 2017. 
 

19.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн.      
№ 12. – Київ, 2017. 
 

20.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 1. 
– Київ, 2018. 
 

21.       Екологічна безпека підприємства : практ. енцикл. № 1. – Київ, 
2018. 
 

22.       Екологія підприємства : спец. журн. № 1 (66), № 2 (67). – Київ, 
2018. 
 

23.       Економіка харчової промисловості : наук. журн. Т. 9. № 4. – 
Одеса, 2017. 
 

24.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 6. – 
Харків, 2017. 
 

25.       Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 3. – 
Київ, 2017. 
 

26.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 12. – Київ, 2017. 
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27.       Зернові продукти і комбікорми : наук.-вироб. журн. Т. 17. № 4. – 
Одеса, 2017. 
 

28.       Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. № 12. –   
Київ, 2017. – назва з етикетки диска. 
 

29.       Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : наук. журн.             
№ 6 (95). – Київ, 2017. 
 

30.       Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві. 
Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали 
міжнар. спеціаліз. наук.-практ. конф., 13 вересня 2017 р., Київ. –
2017. – 186 с. 
 

31.       Інтегровані технології та енергозбереження : наук.-практ. журн.  
-№ 4. – Харків, 2017. 
 

32.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 11, № 12. – 
Київ, 2017. 
 

33.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки 
України. № 12. – Київ, 2017. 
 

34.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки 
України. № 1. – Київ, 2018. 
 

35.       Кадровик : щомісяч. проф. журн. № 12. – Київ, 2017. 
 

36.       Кадровик : щомісяч. проф. журн. № 1, № 2. – Київ, 2018. 
 

37.       Кодекси України. № 12. – Київ, 2017. 
 

38.       Компьютеры, сети, программирование. № 9-10, № 11-12. – Київ, 
2017. 
 

39.       Літопис журнальних статей. № 21, № 22, № 23. – Київ, 2017. 
 

40.       Літопис книг. № 21, № 22, № 23, № 24. – Київ, 2017. 
 

41.       Логистика : проблемы и решения : науч.-практ. журн.                               
№ 5-6 (72-73). – Киев, 2017. 
 

42.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. № 10 (253),                  
№ 11-12 (254-255). – Харьков, 2017. 
 

43.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и 
социология : науч.-практ. журн. № 9-10 (177-178). – Киев, 2017. 
 

44.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 8 (137). – Киев, 2017. 
 

45.       Мир туризма. № 6. – Киев, 2017. 
 

46.       Мир упаковки. № 6. – Киев, 2017. 
 

47.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т. 79. № 6. – Київ, 2017. 
 

48.       М'ясна індустрія. № 8. – Львів, 2017. 
 

49.       Мясной бизнес : науч.-практ. журн. № 11 (172). – Киев, 2017. 
 

50.       Напитки. Технологии и инновации. № 5-6 (70-71). – Киев, 2017. 
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51.       Наука та наукознавство : міжнар. наук. журн. № 4 (98). – Київ, 
2017. 
 

52.       Наука, технології, інновації : наук. журн. № 4. – Київ, 2017. 
 

53.       Отельер & ресторатор. № 6 (62). – Киев, 2017. 
 

54.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 27 (396),    
№ 28 (397), 29 (398). – Київ, 2017. 
 

55.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 1 (398),      
№ 2 (399). – Київ, 2018. 
 

56.       Офіційний вісник України зі змінами : зб. актів законодавства.        
№ 12. – Київ, 2017. 
 

57.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 12 (282). – Київ, 
2017. 
 

58.       Охорона праці : наук.-вироб. журн. № 1 (283). – Київ, 2018. 
 

59.       Пекарня та кондитерська. № 8. – Львів, 2017. 
 

60.       Пиво. Технологии и инновации. № 3-4 (7-8). – Київ, 2017. 
 

61.       Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т. 20.      
№ 4. – Харьков, 2017. 
 

62.       Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 5 (449),                 
№ 6 (450). – Киев, 2017. 
 

63.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. 
журн. № 6, 2017. 
 

64.       Сад, виноград i вино України : наук.-попул. журн. № 3.– Київ, 
2017. 
 

65.       Сигнальна інформація [Електронний ресурс]. № 10, № 11, № 12 . 
– Київ, 2017. – Електронний каталог. 
 

66.       Сигнальна інформація [Електронний ресурс]. № 1. – Київ, 2018. 
– Електронний каталог. 
 

67.       Страхова справа : наук.-практ. журн. № 4 (68). – Київ, 2017. 
 

68.       Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн.                
№ 4 (96). – Київ, 2017. 
 

69.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 6. – Київ, 
2017. 
 

70.       Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба 
і хлібобулочних виробів. Здобутки та перспективи розвитку 
кондитерської галузі : матеріали міжнар. спеціаліз. наук.-практ. 
конф., 13 вересня 2017 р., Київ –  2017. – 186 с. 
 

71.       Український реферативний журнал "Джерело" : Укр. РЖ.       
Сер. 2 : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 6. – Київ, 
2017. 
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72.       Український туризм. № 7. – Киев, 2017. 
 

73.       Упаковка. № 6 (121). – Київ, 2017. 
 

74.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 12. – 
Київ, 2017. 
 

75.       Фінансовий контроль : наук.-практ. журн. № 1 (144). – Київ, 
2018. 
 

76.       Харчова наука і технологія : наук.-теорет. журн. Т. 11. № 4. – 
Одеса, 2017. 
 

77.       Харчова промисловість : наук. журн. Вип. 22. – Київ : НУХТ, 
2017. 
 

78.       Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 39.                     
№ 6 (260). – Киев, 2017. 
 

79.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 10 (53). – 
Киев, 2017. 
 

80.       Хранение и переработка зерна : науч.-практ. журн.                           
№ 11 (219), № 12 (220). – Днепр, 2017. 
 

81.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 12. 
– Київ, 2017. 
 

82.       Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 8 (140),                        
№ 9-10 (141-142). – Київ, 2017. 
 

83.       Экология и промышленность : науч.-практ. журн. № 3-4 (52-53). –   
Харьков, 2017. 
 

84.       Ягодник : Напитки. Технологии и Инновации. № 4 (6). – Киев, 
2017. 
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