1. Загайко, А.Л. Метаболiчний синдром: механiзми розвитку та перспективи
антиоксидантної терапiї: [моногр.] / А.Л. Загайко, Л.М Вороніна, К.В.
Стрельченко; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ; Золотi сторiнки, 2007.- 215 с. Бiблiогр.:
с. 163-203.
Монографія присвячена розгляду біохімічних
механізмів розвитку метаболічного синдрому та
шляхів
його
корекції.
Розглянуті
основні
патогенетичні категорії метаболічного синдрому,
порушення гормонального статусу, метаболізму
ліпідів, змін апетиту.

2. Клiнiчна фармакологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.У 2 т. Т. 1. / С.В.
Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки,
2007.- 348 с.
У першому томі підручника викладені основні
положення клінічної фармакології. На сучасному
методичному рівні розглянуті класифікація,
фармакодинаміка, фармакокінетика, взаємодія й
побічна дія антигіпертензивних, антиангінальних,
антиаритмічних лікарських засобів, а також
препаратів, що використовують для корекції
порушень ліпідного обміну, при хронічній серцевій
недостатності, порушенні бронхіальної прохідності
й тих, що впливають на систему згортання крові.

3. Клiнiчна фармакологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.У 2 т. Т. 2. / С.В.
Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки,
2007.- 312 с.

У другому томі підручника на сучасному
методичному рівні розглянуті класифікація,
фармакодинаміка, фармакокінетика, взаємодія й
побічна дія анальгетиків, імуномодуляторів,
лікарських засобів, які використовуються при
лікуванні гастро дуоденальних виразок, що
впливають на функцію печінки, а також
психофармакологічних,
протизапальних,
антибактеріальних,
синтетичних
хіміотерапевтичних,
противірусних,
протипухлинних і хондопротекторних препаратів.

4. Курсове проетування в курсi "Процеси i апарати хiмiко-фармацевтичних
виробництв": навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладу і фармац. ф-тів
вищ. мед. мавч. закладів ІV рівня акредитації / О.І. Зайцев, А.М. Чернов, О.В.
Кутова та ін.; за ред. проф. О.І. Зайцева.- Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2007.- 104с.
У посібнику викладено методи розрахунку апаратів
та обладнання фармацевтичного виробництва.
Наведено
основні
розрахункові
рівняння
матеріальних та теплових балансів, рівняння для
визначення рухомої сили процесів та коефіцієнтів,
які характеризують швидкість процесів, методи
визначення основних конструктивних розмірів
апаратів.
У посібнику наведені довідкові дані, нормалі та
каталоги на фармацевтичне обладнання.

5. Мнушко, З.Н Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.І.Менеджмент в
фармации: учеб. для студентов вузов / З.Н Мнушко, Н.М. Дихтярева; под ред. З.Н.
Мнушко.- Х.:Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- 360 с.

В учебнике приведены основные теоретические
положения менеджмента, а также особенности
управления,
предпринимательской
и
коммуникационной
деятельности,
кадрового
менеджмента, отечественного и зарубежного
трудового права субъектов хозяйствования в
фармации. Описаны принципы фармацевтической
этики и деонтологии, общения с посетителями
аптек, подходы и критерии оценки эффективности
работы фармацевтических организаций.

6. Сапрыкин, Л.В. Высокоэффективная жидкостноя хроматография: [моногр.] /
Л.В. Сапрыкин; под ред. В.В Болотова; кол. авт. НФаУ.- Х.: Оригинал, 2007.- 226
с.
В монографии представлена информация по
основам и закономерностям высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
(ВЭЖХ),
по
оборудованию и сорбентам, применяемым в ВЭЖХ,
а также критериям выбора сорбционной системы.

7. Сербін, А.Г. Фармацевтична ботанiка: пiдруч. для ВНЗ III-IV рiвнiв акредитацiї
/ А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк; кол. авт. НФаУ.- Вiнниця: Нова Книга,
2007.- 486 с. Бiблiогр.: с. 483-486.

Перший вітчизняний підручник з фармацевтичної
ботаніки. Закладає основи знань відносно макро- і
мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На
прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне
уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій
рослинних клітин, тканин і органів; способів
розмноження рослин і грибів. Надана морфологоанатомічна і хемосистематична характеристика
родин.

8. Фармакология - Cito! (фармакологическая логика): учеб. для вузов / Под ред.
С.М. Дроговоз.- Х.: СИМ, 2007.- 236 с.
Данное издание – новинка в брендовом семействе
учебников по фармакологии, так как позволяет
экспресс-изучение фармакологии путем освоения
фармакологической логики, выработки навыков
фармакологического мышления и интуиции.

9. Фармакоэкономика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л.В.
Яковлева, Н.В. Бездетко, О.А. Герасимова и др.; под ред. Л.В. Яковлевой.Харьков: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2007.- 176с.

Учебное
пособие
предназначено
для
самостоятельной внеаудиторной подготовки к
практическим занятиям, зачету, экзамену и работы в
аудитории
при
изучении
дисциплины
«Фармакоэкономика». В издании на современном
уровне представлены основополагающие принципы
фармакоэкономики, основы фармакоэпидемиологии
и фармакоинформатики, знание которых не
обходимо для проведения фармакоэкономических
расчетов.

10. Фармацевтическая опека: атлас / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.;
под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха.- 2-е изд., перераб.- К.: «Фармацевт
Практик», 2007.- 144 с.
В свете современных положений Надлежащей
аптечной практики изложены основные понятия и
принципы фармацевтической опеки пациентов, без
знания которых профессиональная деятельность
провизора в настоящее время невозможна.

11. Фармацевтична логістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В.
Посилкіна, Р.В. Сагайдак, О.М. Яремчук та ін.- Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки,
2007.- 232с.

У навчальному посібнику розглядаються основні
поняття
фармацевтичної
логістики,
вміщені
теоретичні основи, завдання, тести, контрольні
питання після кожної практичної роботи та перелік
рекомендованої літератури.

12. Жуковіна, О.В. Охорона працi в галузi: метод. рек. до викон. практ. Робіт для
студ. спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О.В Жуковіна,
О.І. Зайцев.- Х.: Вид-во НФаУ, 2007.- 52 с.
Запропоновані розрахунки допоможуть студентам ознайомитися з методикою аналізу
шкідливих і небезпечних виробничих факторів на стадії проектування або організації
виробництва лікарських засобів і розробляти заходи, спрямовані на їх усунення або
мінімізацію.

13. Коваленко, С.М. Методи менеджменту якостi: контрольны завдання для студ.
Спец. 7.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація» заочної форми навч. /
С.М. Коваленко, Св.М. Коваленко.- Х.: НФаУ, 2007.- 32с.
14. Кононов, I.О. Основи менеджменту: метод. рек. до курсової роботи для студ.
спец. 6.050201 "Менеджмент органiзацiй" / I.О. Кононов, В.О. Могилко, С.О.
Бриксін; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 20 с. Бiблiогр.: с. 17.
15. Лантух, I.В. Iсторiя економiчних вчень: практикум-тренiнг для студ. спец.
"Економiка пiдприємства", "Маркетинг" та "Менеджмент" усiх форм навчання /
I.В. Лантух; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 43 с. Бiблiогр.: с. 42-43.
16. Лантух, I.В. Економiчна iсторiя: практикум-тренiнг для студ. спец. "Економiка
пiдприємства", "Маркетинг" та "Менеджмент" усiх форм навчання / I.В. Лантух;
кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 75 с. Бiблiогр.: с. 74-75.
17. Податковий менеджмент: метод. рек. до практ. занять для студ. спец. 6.050201
"Менеджмент органiзацiй" / В.О. Могилко, С.О Бриксін, О.М. Безкровний та ін.;
кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 83 с. Бiблiогр.: с. 80-83.
18. Посилкіна, О.В. Економiчний аналiз: метод. рек. до самостійної роботи студ.
спец. 6.050201 "Менеджмент органiзацiй" денної форми навчання / О.В.
Посилкіна, О.В. Козирєва; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 99 с. Бiблiогр.: с. 9899.

19. Посилкіна, О.В. Розмiщення продуктивних сил: метод. рек. до викон. практ.
робiт для студ. спец. 7.050107 "Економiка пiдприємства" та 7.050108 "Маркетинг"
заочної форми навчання / О.В. Посилкіна, П.Д. Латін, Н.Й. Баран; кол. авт. НФаУ.Х.: НФаУ, 2007.- 55 с. Бiблiогр.: с. 55.
20. Современное состояние и перпективы развития биофармации: лекция для студ.
спец. "Фармация" и "Клиническая фармация": учеб. пособие для внеаудиторной
работы / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая, Ю.Н. Азаренко; кол. авт.
НФаУ.- Х.: НФаУ, 2006.- 30 с. Библиогр.: с. 29-30.
21. Статистика: метод. рек. до самостійної роботи студ. екон. спец. заочної форми
навчання / О.М. Бескровний, В.О. Могилко, С.О. Бриксін, I.О. Кононов; кол. авт.
НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 24 с. Бiблiогр.: с.24.
22. Статистика: метод. рек. для аудиторної та самостійної пiдготов. студ. екон.
спец. денної форми навчання / О.М. Бескровний, В.О. Могилко, С.О. Бриксін та
ін.; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 22 с. Бiблiогр.: с. 22.
23. Управление качеством в химико-фармацевтическом и биотехнологическом
производстве: методические рек. для спец. "Технология фармацевтических
препаратов",
"Фармация",
"Промышленная
биотехнология",
"Качество,
стандартизация и сертификация" / Е.В. Гладух, И.А. Сокуренко, В.А. Ханин, А.В.
Доровской.- Х.: НФаУ, 2007.- 61 с. (Теория и практика GMP)
24. Фiнанси пiдприємств: метод. рек. до самостійній роботи для студ. спец.
6.050201 "Менеджмент органiзацiй" ден. форми навчання / О.В. Посилкіна, Т.В.
Давидюк, Я.М. Деренська та ін.; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 23 с. Бiблiогр.:
с.22-23.
25. Фiнанси пiдприємств: програма та контрольні завдання для студ. спец.
65.050201 "Менеджмент органiзацiй" заоч. форми навчання / О.В. Посилкіна, Т.В.
Давидюк, Я.М. Деренська та ін.; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 39 с.
26. Фiнанси: метод. рек. до викон. контрольних робiт для студ. спец. 6.050201
"Менеджмент органiзацiй" заоч. форми навчання / О.В. Посилкіна, Я.М.
Деренська, Н.Ю. Деркач та ін.; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ, 2007.- 20 с.
27. Ярных, Т.Г. Основы фитотерапии и гомеопатии. Технология фитопрепаратов в
условиях аптек: методические рек. для аудиторной работы студ. спец.
"Клиническая фармация" / Т.Г. Ярных, В.А. Соболева; кол. авт. НФаУ.- Х.: НФаУ,
2007.- 36 с. Библиогр.: с. 34-36.

