Національний університет харчових технологій
Науково-технічна бібліотека

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Інформаційний бюлетень № 5
Травень 2018 р.

Семінари та тренінги

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

Пропонуємо замовити
семінар чи тренінг на теми:

dspace.nuft.edu.ua

Scopus. Основні можливості
для науковців;

Електронна

Показники
наукової діяльності;

ефективності

Публікація в міжнародному
виданні: практичні поради щодо
оформлення,
розповсюдження
наукової роботи;
Робота
з
науковими
джерелами інформації;
Стоврення
дослідників (ORCID
Академія).

профілів
ID, Google

Контактна інформація:
тел. 287-94-77
(вн. 94-77)

-

доступ

із

library.nuft.edu.ua/ebook

Електронний каталог:

Електронні
науковоінформаційні ресурси бібліотеки;
Інформаційне забезпечення
навчальних дисциплін;

бібліотека

локальної мережі університету

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
вченого в GOOGLE Академії:

профілю

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 довідковобібліографічної роботи науково-технічної
бібліотеки (корпус Д, другий поверх, ліве
крило, кім. 9). Довідки за тел. 287-92-09,
(вн. 92-09).

Наш e-mail:
library@nuft.edu.ua

1

Зміст
001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ ...................................................................................... 3
004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ ..................................................................... 3
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ...................................................................................... 4
006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ............................................................................ 5
314 ДЕМОГРАФІЯ. ВИВЧЕННЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ............................................... 6
323 ВНУТРІШНІ СПРАВИ. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА .................................................... 6
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ .............................................................................. 6
34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ .............................................................................................. 14
351 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ................... 15
378 ВИЩА ОСВІТА. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ............................................ 15
502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ................................................. 16
519.8 ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ....................................................................................... 16
532 МЕХАНІКА РІДИН.............................................................................................................. 16
577.1 БІОХІМІЯ ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ В ЦІЛОМУ .............................................. 16
579 МІКРОБІОЛОГІЯ ................................................................................................................. 17
613 ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ ............................................................................................................ 17
615 ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ....................................................... 18
62-8 МАШИНИ ЗА ТИПОМ ПРИВОДУ ............................................................................... 18
620.9 ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА............................................................................................ 18
621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ............................................................................ 18
63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ............................................................................................ 19
636.085 КОРМОВІ ПРОДУКТИ В ЦІЛОМУ........................................................................ 20
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ............................................................ 20
637.5 М’ЯСО. СВІЖІ М’ЯСНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ...................................................... 20
64 ДОМОВЕДЕННЯ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО .............................................. 21
65 КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ............. 22
664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ .................................................................. 27
664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ...................................................................... 28
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ...................................................... 30
665.58 КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ .............................................................................................. 30
7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ................................ 31
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ......................................................................................................... 31
Нові надходження № 5 (травень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад.
І. Сбоєва, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 34 с.
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001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ
001.8
П18

Парубець О. М. Теоретико-методологічні засади розвитку
мережевих структур у транспортному секторі України : автореф.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Парубець Олена Миколаївна ;
Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 001.891:338.47(477)(043.3)

69.92

Методологія
та
організація
наукових
досліджень
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних
занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
162 "Біотехнології та біоінженерія", освітніх програм "Промислова
біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна
біотехнологія та біоенергетика" денної форми навчання / уклад. :
О. І. Скроцька, Т. П. Пирог ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.
УДК 001.89(07)
004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.8
Г70

004.7
К21

004
С13

Городнича К. О. Моделі та методи обробки хронологічних
даних
в
інформаційно-пошукових
системах
в
умовах
невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06
"Інформаційні технології" / Городнича Катерина Олександрівна ;
Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004.827(043.3)
Карапетян А. Р. Моделі та методи адаптивної маршрутизації
пакетів даних в комп'ютерних мережах : автореф. дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Карапетян
Анаіт Радіківна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2018. –
20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004.75:94(043.3)
Савицька Я. А. Інформаційна технологія керування
вугледобувним комбайном у небезпечних зонах : автореф. дис. ...
канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Савицька
Яна Артурівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2018. –
18 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004:622.063.46(043.3)
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49.94

Методичні рекомендації по використанню інформаційних
технологій за допомогою програми "Турбо Аудит" при підготовці
магістерської кваліфікаційної роботи студентів спеціальності 071
"Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" денної
та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
Н. І. Беренда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 24 с.
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.
УДК 004.4:657(07)
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

005.5
Б24

Бараннік І. О. Моніторинг експортно-імпортного потенціалу
промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Бараннік Ігор Олексійович ; Харк. нац.
екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.584.1.336:339:334.716(043.3)

005
Д31

Демченко Г. В. Організаційне забезпечення активізації
інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)" / Демченко Ганна
Володимирівна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків,
2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.591.6-043.84(043.3

005.3
Ж86

Жукова О. Ю. Застосування інноваційного аутсорсингу в
управлінні мультисервісним інжиніринговим підприємством у
суднобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Жукова Олена Юріївна ; Приват. акц.
тов. "Вищ. навч. закл. "Межрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ,
2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.336.3:378(043.3)

005.9
К73

Котляревська К. Ю. Теоретичне та методичне забезпечення
найму персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)" / Котляревська Ксенія Юріївна ;
Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.954:005.936.3(043.3)
4

46.152

Проектування логістичних систем [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 073 "Менеджмент", освітня програма "Логістика"
денної форми навчання / уклад. : Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 31 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та
адміністрування.
УДК 005.932(07)

46.153

Проектування логістичних систем [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до виконання курсового проекту для
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073
"Менеджмент", освітня програма "Логістика" денної форми
навчання / уклад. : Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та
адміністрування.
УДК 005.932(07)

46.154

Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент"
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Лисенко ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 71 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
менеджменту та адміністрування.
УДК 005:[330.4+519.86](07)

48.66

Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заочної форми
навчання / уклад. : І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2017. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.
УДК 005.935:336(07)
006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ

006.9
П14

Паленний Ю. Г. Удосконалення методу безконтактного
вимірювання магнітним датчиком вібропереміщень об'єктів що
обертаються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02
"Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" /
Паленний Юрій Григорович ; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса,
2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 006.91:531.7(043.3)
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314 ДЕМОГРАФІЯ. ВИВЧЕННЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
314.1
Г57

Підвищення
соціально-демографічного
Говорко
О.
В.
потенціалу за умов реформування системи охорони здоров'я
населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07
"Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" /
Говорко Оксана Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
314.116:614(043.3)
323 ВНУТРІШНІ СПРАВИ. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

323
Ф53

Филипович Л. О. Майдан і Церква / Л. О. Филипович. – Київ :
Техніка, 2015. – 656 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 323.23:2-67](477-25)"2013/2014"
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

330.1
Д13

Давидюк О. О. Захист економічних інтересів аграрного
виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03 "Економіка та управління національним господарством /
Давидюк Олександр Олександрович ; Черніг. нац. технол. ун-т. –
Чернігів, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.117:477(043.3)

330.1
Н73

Новікова Н. Л. Державне регулювання економічних інтересів
аграрної сфери : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Новікова Наталія Леонідівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр.
екон.". – Київ, 2016. – 35 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.117:477(043.3)
330.3 ДИНАМІКА ЕКОНОМІКИ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

330.3
А72

Антонова О. М. Управління економічною безпекою сфери
вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Антонова Олена Михайлівна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.".
– Київ, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.658.15:378.4(043.3)
6

330.3
В31

Вергун М. O. Організаційно-економічний механізм управління
інвестиційним потенціалом ВНЗ : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)" / Вергун Михайло Олексійович ;
Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2017. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.322:338.24:378(043.3)

330.3
К59

Антикризове
регулювання
Козлянченко
О.
М.
сільськогосподарського машинобудування в Україні : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Козлянченко Олена Михайлівна ;
Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 330.341.1(043.3)

330.3
Н63

Ніколаєва Н. А. Інвестиційний механізм розвитку підприємств
легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Ніколаєва Наталія Анатоліївна ; Київ.
нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2015. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.322:658:67/68(043.3)

330.3
С20

Сас Н. М. Механізм регулювання інвестиційних процесів в
національній економіці : автореф. дис. ... екон. техн. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Сас Наталія Миколаївна ; Донбас. держ.
машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.322.012(351.1)(043.3)

330.3
С79

Механізми
структурного
розвитку
Стеблянко
І.
О.
національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Стеблянко Ірина Олегівна ; Класич. приват.
ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.34(043.3)

330.3
Т87

Управління
інноваційним
розвитком
Турило
А.
А.
підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) :
автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" /
Турило Анатолій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл.
"Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2017. – 36 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.341(075)(043.3)
7

330.3
Х22

Харченко О. С. Організаційно-економічний механізм розвитку
національної інноваційної системи : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Харченко Олександра Сергіївна ; Донбас. держ.
машинобуд. акад. – Краматорськ, 2015. – 21 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) УДК 330.341.1(043.3)
331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

331.1
Л43

Лелюк Ю. В. Кадрове забезпечення закладів культури у
сільській місцевості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Лелюк Юлія Володимирівна ; Приват.
акц. тов. "Вищ. навч. закл. "Межрегіон. акад. упр. персоналом". –
Київ, 2017. –23 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 331.108:008:711.43(043.3)

331.1
М86

Мохаммад К. Ф. Регламентація трудових процесів на
будівельних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Мохаммад Кхір Фалах щ Алькайдех ;
Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 331.105(042)(043.3)
331.5 РИНОК ПРАЦІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

331.5
С42

Скиба С. А. Державне регулювання розвитку людського
потенціалу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Скиба Сергій Анатолійович ; Черніг. держ.
технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.34:330.5(477)(043.3)
332 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

332
В67

Волинець У. А. Економічні засади регулювання соціально
відповідальної діяльності суб'єктів економіки в Україні : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Волинець Уляна Андріївна ; Нац.
ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2016. –
21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 332:332.025 (477)(043.3)
8

332.2
К83

Крохтяк О. В. Економічна оцінка функцій земель
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища" / Крохтяк Олександра Василівна ;
Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. наук України.
– Київ, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 332.2:631(043.3)

332.1
Р33

Редько К. Ю. Державна стратегія управління спеціальними
правовими режимами економічної діяльності : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Редько Катерина Юріївна ;
Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 32.14:346.5(477)(043.3)
336 ФІНАНСИ

336.4
Г85

Грицьков Є. В. Організаційно-економічне забезпечення
управління
інтелектуальним
капіталом
на
будівельних
підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Грицьков Євгеній Володимирович ;
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2016. –
21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 336.4:658(043.3)

336.02
Р59

Рогов Г. К. Система фінансових механізмів корпоративного
сталого розвитку та її формування в Україні : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рогов Георгій
Костянтинович ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 38 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 336.02;336.77.067;368.01:336.64:658.15(043.3)

336.6
Ч-49

Чернецька О. В. Управління інвестиційною привабливістю
підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)" / Чернецька Ольга Василівна ;
Приват. акц. тов. "Вищ. навч. закл. "Межрегіон. акад. упр.
персоналом". – Київ, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 336.6:669(043.3)

9

45.100

Ніколаєнко І. В. Основи біржової діяльності [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність" денної та заочної форм навчання /
І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 114 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф .маркетингу. УДК 336.76(07)

45.101

Ніколаєнко І. В. Біржова торгівля [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність", спеціалізації "Організація оптової та роздрібної
торгівлі" та "Товарознавство і комерційна діяльність" денної та
заочної форм навчання / І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець,
С. Б. Розумей ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
322 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 336.76(07)

48.65

Фінанси [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної
форм навчання / уклад. : І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.
УДК 336(07)

48.67

:
методичні
Місцеві
фінанси
[Електронний
ресурс]
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи
для
студентів
освітнього
ступеня
"Бакалавр",
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Еш ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 50 с. – Електронна бібліотека.
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.
УДК 336.1:352(07)
338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

338
Б73

Богма О. С. Державне регулювання інституціональних змін в
сфері забезпечення бюджетної складової економічної безпеки
національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Богма Олена Сергіївна ; Вищ. навч. закл. "Нац.
акад. упр.". – Київ, 2017. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.242.4:338.054.23(043.3)
10

338
Є27

Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності
продукції скотарства сільськогосподарських підприємств :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" /
Євтушенко Володимир Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338:339.13(043.3)

338.1
І-20

Державна
політика
диверсифікації
Іванов
Є.
І.
зовнішньоторговельної сфери національної економіки : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Іванов Євген Іванович ; Вищ.
навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.124:339.544(043.3)
338.2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА.. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

338.2
Б18

Байрамов Е. А. Науково-методичні основи організації
державної підтримки інноваційного підприємництва : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Байрамов Ешгін Алі огли ; Черніг.
нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.24(043.3)

338.2
Б61

Білоскурський Р. Р. Державне регулювання національного
еколого-економічного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Білоскурський Руслан Романович ; Вищ. навч.
закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2017. – 41 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.24:[330.34+502.11](043.3)

338.2
В19

Васильєв А. А. Державне регулювання зовнішньоторговельної
безпеки країни : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Васильєв Андрій Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. –
Кіровоград, 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.246:339.5-049.5(043.3)

11

338.2
Г19

Ганжа Б. О. Державне регулювання детінізації неформального
сектору економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" / Ганжа
Богдан Олександрович ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів,
2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.246:339.5-049.5(043.3)

338.2
Н84

Носатов I. К. Регулювання сфери інформаційних технологій в
національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Носатов Ігор Костянтинович ; Причорномор.
наук.-дослід. ін-т екон. та інновацій. – Одеса, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 338.242.4(043.3)

338.2
Р21

Рамський А. Ю. Теоретико-методологічні засади формування і
реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств : автореф.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Рамський Андрій Юрійович ;
Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2016. – 39 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.2;330.12:330.55(043.3)

338.2
Т42

Тинська І. І. Державне підприємництво в системі управління
національною економікою : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03
"Економіка
та
управління
національним
господарством" / Тинська Інна Іванівна ; Терноп. нац. екон. ун-т.
– Тернопіль, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.2(043.3)

338.2
Ш91

Штирхун X. І. Державне регулювання ринку органічної
продукції в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Штирхун Христина Ігорівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. –
Чернігів, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.2:339.1:631.1(477)(043.3)
338.4 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА
ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

338.4
А94

Афтанділянц В. Є. Механізм розвитку ринку консалтингових
послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Афтанділянц Вадим Євгенійович ; Київ. нац. ун-т технол. та
дизайну. – Київ, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.46:339.138(043.3)
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338.4
Г80

Грецька Н. А. Регулювання розвитку оптових ринків
сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Грецька Наталія Анатоліївна ; Держ. установа
"Ін-т екон. та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ,
2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.439.5:[339.33:339.175](477)(043.3)

338.4
Д53

Сучасні
механізми
державного
Дмитриченко
М.
І.
регулювання транспортної галузі України : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Дмитриченко Микита Ігорович ; Причорномор.
наук.-дослід. ін-т екон. та інновацій. – Одеса, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.47:656.13(043.3)

338.4
Д55

Добрівська М. В. Розвиток біоекономіки в умовах
трансформації аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Добрівська Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.43:332(043.3)

338.4
Ж60

Жерновий Д. В. Державне стимулювання інноваційної
активності у секторі послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"
/ Жерновий Денис Віталійович ; Нац. акад. наук України, Держ.
установа "Ін-т екон. та прогнозування". – Київ, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.46:330.3.41.1:338.246.027(043.3)

338.4
Л86

Луценко І. О. Управління сталим розвитком сільських
територій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" /
Луценко Ірина Олександрівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. –
Чернігів, 2017. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.48.44(1-22)(043.3)

338.4
Н62

Політика
модернізації
наземних
Никифорук
О.
І.
транспортних систем України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :
08.00.03 "Економіка та управління націонал господарством" /
Никифорук Олена Ігорівна Нац. акад. наук України, Держ.
установа "Ін-т екон. та прогнозування". – Київ, 2016. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.49:330.34(043.3)
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338.4
П18

Паризький І. В. Державне регулювання інноваційнотехнологічними змінами в національній економіці : автореф.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Паризький Ігор Володимирович ;
Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2018. – 33 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.43:332(043.3)
339 ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

339.1
П40

Забезпечення
конкурентоспроможності
Пляшко
О. С.
людських ресурсів у національній економіці : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Пляшко Ольга Степанівна ; Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 339.13:330.341(477)(043.3)
339.138 МАРКЕТИНГ

339.138
А56

Аль-Газу А. А. Маркетингова стратегія виходу українських
промислових підприємств на ринки країн Близькою Сходу :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" /
Аль-Газу Ахмед Мохамед ; Донец. вищ. навч. закл. "Донец. нац.
техн. ун-т". – Покровськ, 2017. – 24 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 339.21(477)]+339(5-15)](043.3)

339.138
Л38

Легкий О. А. Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу
пивоварних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Легкий Олег Андрійович ; Терноп. нац.
екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 339.138:663.4(043.3)
34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

346
Ф84

Державне
регулювання
ринку
Франчук
О.
П.
телекомунікаційних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Франчук Олена Петрівна ; Причорномор. наук.дослід. ін-т екон. та інновацій. – Одеса, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 346:621.39(477)(043.3)

14

351 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
351.7
А18

Авдєєва О. М. Соціально-економічні важелі державного
регулювання інноваційного розвитку освіти в Україні : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Авдєєва Ольга Миколаївна ;
Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 351.71:338.001.36(043.3)

351.8
Г61

Головко О. П. Державне регулювання розвитку будівельної
галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" / Головко
Олег Павлович ; Причорномор. наук.-дослід. ін-т екон. та
інновацій. – Одеса, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 351.82:69.65(043.3)

351
К14

Управління
інвестиційною
діяльністю
Казак
О.
О.
машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Казак Оксана Олексіївна ; Приват. акц.
тов. "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ,
2016. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 351:[338.21:621](477)(043.3)
378 ВИЩА ОСВІТА. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

378
Б12

Бабовал Н. Р. Формування ринку освітніх послуг вищої школи
в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)" / Бабовал Надія Ростиславівна ;
Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 3.073.6:378(043.3)

378
П33

Пірус В. О. Формування механізму управління інноваційним
розвитком вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)" / Пірус Володимир Олегович ;
Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.341.1:658.589:519.86(043.3)
15

502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
57.88

Салавор О. М. Екологічна модернізація виробництва
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології
захисту
навколишнього
середовища"
освітньої
програми
"Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний
контроль та аудит" денної та заочної форм навчання /
О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 70 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екології та
збалансованого природокористування.
УДК 502.174:658.589(07)
519.8 ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

519.8
К93

Курінєнко О. В. Моделювання ймовірності банкрутства
підприємств на основі теорії нечіткої логіки : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.11 "Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці" / Курінєнко Ольга
Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 519.866:658.16:510.664.4(043.3)
532 МЕХАНІКА РІДИН

532.5
М15

Макаренко А. А. Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки
гетерогенних систем на утворення ліпідних наноструктур :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 "Технічна теплофізика
та
промислова
теплоенергетика"
/
Макаренко
Андрій
Анатолійович ; Ін-т техн. теплофіз. – Київ, 2018. – 25 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 532.528:544.77(043.3)
577.1 БІОХІМІЯ ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ В ЦІЛОМУ

577.1
Я92

Яценко Т. А. Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за
участі фрагментів фібриногену/фібрину : автореф. дис. ... канд.
біол. наук : 03.00.04 "Біохімія" / Яценко Тетяна Андріївна ; Нац
акад. наук України, ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2018.
– 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 577.151(043.3)
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579 МІКРОБІОЛОГІЯ

69.90

Пирог Т. П. Мікроорганізми як біологічні агенти [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"
денної та заочної форм навчання / Т. П. Пирог, О. І. Скроцька ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 158 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
біотехнології і мікробіології.
УДК 579.22(07)
613 ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ

63.27

Програма переддипломної практики студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 19 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології оздоровчих продуктів.
УДК 613.292:641.5(07)

63.28

Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 30 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології оздоровчих продуктів.
УДК 613.292:641.5(07)

63.31

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи
для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко,
Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
150 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів.
УДК 613.292:641.5(07)
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615 ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ
58.31

Фармацевтична хімія [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та
заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, І. В. Попова ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 65 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
харчової хімії.
УДК 615.45:543(07)

58.32

Майборода О. І. Фармакологія [Електронний ресурс] : курс
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
162 "Біотехнології та біоінженерія" освітніх програм "Промислова
біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної
форм навчання / О. І. Майборода, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 154 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.
УДК 615(07)
62-8 МАШИНИ ЗА ТИПОМ ПРИВОДУ

29.42

Пневматика та пневмоприводи [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка", 133
"Галузеве машинобудування" денної форми навчання / уклад. :
Л. О. Кривопляс-Володіна, М. В. Якимчук, Г. Р. Валіулін,
Т. Т. Гнатів ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 53 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.
– каф. мехатроніки та пакувальної техніки.
УДК 62-85(07)
620.9 ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

620.9
М31

Масліков М. М. Енергоефективність та використання
відновлювальних джерел енергії в агро-харчовій промисловості :
путівник / М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. –
132 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 620.92:631.11:664
621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

621
К19

Канигін О. В. Підвищення ефективності газових жаротрубних
водогрійних котлів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06
"Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" / Канигін
Олександр Вікторович ; Ін-т техн. теплофіз. – Київ, 2018. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 621.181.27:662.9(043.3)
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621.57 ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ. ТЕПЛОВІ НАСОСИ

621.57
Н61

Низькопотенційна енергетика : навч. посіб. / А. О. Редько,
М. К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.] ; під ред.
А. А. Долинського; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т
України "Київ. політех. ін-т"; Одес. нац. акад. харч. технол.;
Харк. нац. ун-т буд-ва та архітек.; Вінниц. нац. техн. ун-т. –
Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 412 с.
Кільк. прим. : 2 (Читальний зал)
УДК 621.56/57, 621.48(075.8)
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

29.41

Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних
модулів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації
"Мехатроніка" денної та заочної форм навчання / уклад. :
М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук,
Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. мехатроніки та пакувальної техніки.
УДК 621.798-047.84(07)
63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

631.1
Г94

Гуменюк І. Л. Розвиток особистих селянських господарств в
системі національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним
господарством" / Гуменюк Ірина Леонтіївна ; М-во соц. політики
України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України.
– Київ, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 631.115.11:334.72(043.3)

63
Н40

Невесенко А. В. Формування сталого сільського розвитку в
умовах трансформації бюджетної підтримки : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Невесенко Анна Володимирівна ;
Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 63-021.387:336.14(043.3)

19

636.085 КОРМОВІ ПРОДУКТИ В ЦІЛОМУ
636.085
Т65

Тракало Т. О. Технологія виробництва комбікормів з
використанням лляних кормових екстрактів : автореф. дис. ...
канд. техн. наук : 05.18.02 "Технологія зернових, бобових,
круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур" /
Тракало Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ,
2018. – 19 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 636.085.55+631.577:633.52(043.3)

636.085
Т65

Тракало Т. О. Технологія виробництва комбікормів з
використанням лляних кормових екстрактів : дис. ... канд. техн.
наук : 05.18.02 / Тракало Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ, 2018. – 219 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 636.085.55:631.57/57:633.52(043.5)
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ

68.48

Інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних
продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології",
освітньої
програми
"Технології
зберігання,
консервування та переробки молока" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 18 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і
молочних продуктів.
УДК 637.1:330.341.1(07)
637.5 М’ЯСО. СВІЖІ М’ЯСНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

637.5
С88

Стукальська Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної
сировини з курятини на основі комплексного показника якості :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та
обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних
виробництв" / Стукальська Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ, 2018. – 22 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 637.521.47:636.52/.58-048.34(043.3)

20

637.5
С88

Стукальська Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної
сировини з курятини на основі комплексного показника якості :
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Стукальська Наталія
Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 310 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 637.521.47:636.52/.58-048.34(043.5)
64 ДОМОВЕДЕННЯ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

43.148

Сильчук Т. А. Сервісологія [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм
навчання / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, Р. В. Матюшенко ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 98 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
готельно-ресторанної справи.
УДК 64.069.6(07)
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ

43.149

Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного
господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної
форм навчання / уклад. : А. О. Чагайда, Ю. А. Ковтун,
О. В. Собін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 77 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.
– каф. готельно-ресторанної справи
УДК 640.4:641.5(07)

43.150

Управління якістю продукції та послуг в готельноресторанному господарстві [Електронний ресурс] : лабораторний
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної
форм навчання / уклад. : Н. П. Бондар, В. О. Губеня,
Л. В. Стахурська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
135 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи. УДК 640.4:658.56(07)

47.04

Кузьмін О. В. Електронні системи в галузі [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", денної форми
навчання / О. В. Кузьмін, Т. О. Роман ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 109 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і
аюрведичної продукції.
УДК 640.4:004(07)

21

72.66

:
методичні
Готельна
справа
[Електронний
ресурс]
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. :
О. Г. Розметова, Т. В. Влодарчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного
бізнесу.
УДК 640.412(07)
65 КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА

65
Г14

Гайда Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємств
харчової
промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Гайда Тарас Юрійович ; Терноп. нац.
екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал
УДК 65.011.8:330.4(043.3)

65
Л67

Ліштаба Л. В. Формування механізму компетентності
менеджерів в системі охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)" / Ліштаба Людмила
Вікторівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 65.012.32:61:378.14(043.3)
656 ТРАНСПОРТНІ ТА ПОШТОВІ СЛУЖБИ

656
П14

Палант О. Ю. Теоретико-методологічні засади управління
системною модернізацією підприємств міського електричного
транспорту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка
та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)" / Палант Олексій Юрійович ; Харк. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 38 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 656.078.3(043.3)
657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

657.2
Д76

Дружинська Н. С. Облік лісових ресурсів : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)" / Дружинська Наталія
Сергіївна ; Нац. акад. агр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т
аграр. екон.". – Київ, 2018. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 657.222:630(477)(043.3)
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657.4
С20

Саранюк А. Ю. Управління витратами та формування
тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житловокомунального господарства України : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)" / Саранюк Антоніна Юріївна ;
Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 657.471:658.264(043.3)

49.95

Управлінський облік [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. Г. Осадча,
І. Й. Кравченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
70 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.
УДК 657(07)

49.96

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Л. М. Духновська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.
УДК 657(07)
658 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

658
Ж69

Жидецька X. В. Формування та оцінювання рівня соціальнотрудової безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Жидецька Христина Валеріївна ;
Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.012:330.115(043.3)
658.1 ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ

658.1
Б61

Білик В. В. Інноваційно-інвестиційна складова в системі
економічної безпеки підприємницької діяльності : автореф. дис. ...
д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Білик
Вікторія Вікторівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т". –
Київ, 2018. – 36 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.114.012.8:330.341.1:330.322(043.3)
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658.1
Г14

Гайденко С. М. Формування та реалізація стратегій розвитку
підприємств житлово-комунального господарства : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Гайденко
Сергій Миколайович ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.1:643(043.3)

658.1
Г61

Головчук О. В. Управління інноваційною діяльністю
промислового підприємства в умовах глобалізації : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Головчук
Олександр Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.152:330.341.1:339.9(043.3)

658.1
Д63

Докуніна К. І. Формування економічного механізму
енергозбереження на підприємствах комунального господарства :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" /
Докуніна Катерина Ігорівна ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.26:330(043.3)

658.1
С54

Собко О. М. Теоретико-методологічні домінанти розвитку
інтелектуального
капіталу
в
процесі
креації
вартості
підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Собко Ольга Миколаївна ; Терноп. нац.
екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 36 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.14:330.341.1:334.716(043.3)

44.89

Жужукіна Н. І. Вступ до фаху (Основи економіки
підприємства) [Електронний ресурс] : конспект лекцій для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051
"Економіка", денної та заочної форм навчання / Н. І. Жужукіна ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 108 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. каф.
економіки і права.
УДК 658.1(07)

24

45.97

Ніколаєнко І. В. Комерційна діяльність [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність" денної та заочної форм навчання / І. В. Ніколаєнко,
Л. І. Косовець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
304 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 658.1(07)

48.64

Управління фінансовою санацією підприємства [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та
страхування" спеціалізації "Фінанси, банківська справа та
страхування" денної і заочної форм навчання / уклад. :
І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –
32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. фінансів.
УДК 658.15(07)

72.64

Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств
туризму) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242
"Туризм" денної т заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Погуда ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 32 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
туристичного та готельного бізнесу.
УДК 658.1:338.48(07)

72.65

Погуда Н. В. Економіка підприємства (Аналіз діяльності
підприємств туризму) [Електронний ресурс] : конспект лекцій для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242
"Туризм" денної т заочної форм навчання / Н. В. Погуда ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 99 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
туристичного та готельного бізнесу.
УДК 658.1:338.48(07)
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА.
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

658.5
Б91

Бурсов Р. В. Економічне стимулювання технологічного
оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств
машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
"Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Бурсов Ростислав Вікторович ; Приват.
акц. тов. "Вищ. навч. закл. "Межрегіон. акад. упр. персоналом". –
Київ, 2016. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.589:334.716(043.3)
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658.5
В27

Величко О. П. Розвиток логістики в системі менеджменту
підприємств аграрної сфери економіки : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)" / Величко Олександр
Петрович ; Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – 41 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.7/8:631.151.6(043.3

658.5
Н19

Назарова О. Г. Вартісний підхід до управління інвестиційним
потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Назарова Олена Гарріївна ; Донбас.
держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2015. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.5:336.531.2(043.3)

658.5
С14

Садова М. Є. Формування стратегії управління якістю
продукції підприємств будівельно-дорожнього машинобудування :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" /
Садова Марія Євгенівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т".
– Київ, 2017. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.5(043.3)
658.8 ЗБУТ. ПРОДАЖ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

658.8
К56

Коваленко О. В. Маркетингова стратегія інноваційного
розвитку підприємств авіаційної галузі України : автореф. дис. ...
д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Коваленко
Ольга Василівна ; Мін. освіти і науки України, Приват. вищ.
навч. закл. "Європ. ун-т". – Київ, 2018. – 38 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 658.8:629.73(477)(043.3)

658.8
Ц53

Цетнар Л. О. Інтегровані маркетингові комунікації
підприємств виробників спортивних товарів : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Цетнар
Лариса Олегівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. –
20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.8(043.3)
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664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
65.61

67.25

73.81

73.82

Загальна технологія харчових виробництв [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Грищенко ; Нац.
ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 18 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.
УДК 664(07)
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової
промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
"Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :
В. М. Пасічний, О. А. Чернюшок, О. Є. Москалюк, О. І. Гащук ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 90 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології м'яса і м'ясних продуктів.
УДК 664:330.341.1-047.58(07)
Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи
для
студентів
освітнього
ступення
"Бакалавр"
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність"
спеціалізації
"Товарознавство
і
торговельне
підприємництво" заочної форми навчання / уклад. : О. С. Шульга,
А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 27 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.
– каф.експертизи харчових продуктів.
УДК 664(07)
Системи управління та контролю якості харчових продуктів та
косметичних засобів [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр", спеціальності
161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні
технології харчових добавок та косметичних засобів" денної і
заочної форм навчання / уклад. : О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи
харчових продуктів.
УДК 664+687.5.03]:658.56(07)
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664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
664.6
Г93

Губеня В. О. Технологія хлібобулочних виробів антианемічного
призначення для закладів ресторанного господарства : автореф.
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 "Технологія харчової
продукції" / Губеня В'ячеслав Олександрович ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 664.6:612.392.4(043.3)

664.6
Г93

Губеня В. О. Технологія хлібобулочних виробів антианемічного
призначення для закладів ресторанного господарства : дис...канд.
техн. наук : 05.18.16 / Губеня В'ячеслав Олександрович ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 196 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.6:612.392.4(043.5)

664.6
Д64

Доломакін Ю. Ю. Наукове обгрунтування параметрів
періодичного змішування водно-борошняних сумішей та
створення високоефективного обладнання : автореф. дис. ... канд.
техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових,
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Доломакін
Юрій Юрійович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 22 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 664.653.122(043.3)

664.6
Д64

Доломакін Ю. Ю. Наукове обгрунтування параметрів
періодичного змішування водно-борошняних сумішей та
створення високоефективного обладнання : дис. ... канд. техн.
наук : 05.18.12 / Доломакін Юрій Юрійович ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ, 2018. – 182 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.653.122(043.5)

664.6
К55

Удосконалення
технології
бісквітних
Кобець
О.
С.
напівфабрикатів оздоровчого призначення : автореф. дис. ... канд.
техн. наук : 05.18.16 "Технологія харчової продукції" / Кобець
Олена Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 664.681(043.3)

664.6
К55

Удосконалення
технології
бісквітних
Кобець
О.
С.
напівфабрикатів оздоровчого призначення : дис. ... канд. техн.
наук : 05.18.16 / Кобець Олена Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол.
– Київ, 2018. – 253 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.681(043.5)
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664.6
Ч-49

Черниш Л. М. Використання високобілкової рослинної
сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального
дієтичного споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських
виробів та харчових концентратів" / Черниш Людмила
Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 22 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 664.665(043.3)

664.6
Ч-49

Черниш Л. М. Використання високобілкової рослинної
сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального
дієтичного споживання : дис... канд. техн. наук : 05.18.01 /
Черниш Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ,
2017. – 238 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.665(043.5)

65.58

Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм
навчання / уклад. : В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 32 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.
УДК 664.6'68'69:602(07)

65.59

Технології кондитерських виробів [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові
технології" денної і заочної форм навчання / уклад. :
В. В. Дорохович, О. О. Кохан, С. Г. Кияниця ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 35 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології
хлібопекарських та кондитерських виробів.
УДК 664.68(07)

65.60

Технології кондитерських виробів [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181
"Харчові технології" денної і заочної форм навчання / уклад. :
В. В. Дорохович, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова, С. Г. Кияниця ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 39 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.
УДК 664.68(07)
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65.62

Проектування підприємств борошняних, кондитерських
виробів та харчоконцентратів з основами САПР [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181
"Харчові технології" денної і заочної форм навчання / уклад. :
В. М. Махинько, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та
кондитерських виробів.
УДК 664.68.013.5(07)
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

102.17

Проектування
підприємств
консервної
промисловості
:
методичні
рекомендації
до вивчення
[Електронний ресурс]
дисципліни та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ.
"Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" денної та заочної форм
навчання / уклад. : С. Й. Крижановський, О. С. Бессараб ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 28 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технології консервування.
УДК 664.8(07)

102.18

Біотехнологічні
процеси
у
технологіях
харчових
концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології",
освітньої програми "Технології концентрованих харчових
продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та
прянощів" денної форми навчання / уклад. : К. В. Рубанка,
В. А. Терлецька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології консервування.
УДК 664.87:602(07)
665.58 КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ

665.5
П52

Полонська Т. А. Технологія косметичного крему-пілінгу з
мінеральними абразивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел і парфумернокосметичних продуктів" / Полонська Тетяна Анатоліївна ; Нац.
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