1.Іванова, К.А. Культурологія. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / К.А. Іванова, В.Д. Лихвар.- Х. : Вид-во НФаУ : Золоті
сторінки, 2009.- 280с.
У посібнику розглядаються питання природи і
сутності культури, з’ясовуються основні властивості
культурних форм, аналізуються історичні типи
соціокультурних світів, ціннісні та комунікативні
виміри культури тощо.

2.Посилкіна, О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Посилкіна, Г.В. Костюк, В.М. Тіманюк.- Х. :
Вид-во НФаУ, 2009.- 272с.
Навчальний посібник має на меті допомогти
студентам,
аспірантам,
керівникам
наукових
підрозділів і організацій у засвоєнні нових положень
економіки і організації інноваційної діяльності. Значна
увага в ньому приділяється таким актуальним
проблемам, як організація інноваційного процесу та
інноваційної діяльності в ринкових умовах; фінансове
забезпечення інноваційної діяльності; розрахунок
витрат, пов’язаних зі здійсненням інноваційної
діяльності; ціноутворення на інноваційну продукцію;
оцінка ефективності інновацій та ін.

3.Тихонов, А.И. Влияние биологических факторов и факторов внешней среды
на биологическую доступность лекарственных препаратов : лекция для
внеаудитор. работы студ. спец. «Фармация» / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е.
Богуцкая.- Х. : Изд-во НФаУ, 2009.- 36с.

В лекции представлен теоретический материал по
влиянию биологических факторов на биодоступность
лекарственных препаратов. Приведены основные
показатели биодоступности и методы ее определения.
Представлены данные о влиянии факторов внешней
среды на терапевтическую активность лекарственных
препаратов.
Показана
зависимость
фармакологического
действия
лекарственных
препаратов от пути их введения, приведены примеры.

4.Drogovoz, S.M. Pharmacology : summary of lectures on spesial pharmacology.
P.1. / S.M. Drogovoz, T.A. Kutsenko.- Kh. : NphaU, 2009.- 72p.
Видання є конспектом лекцій зі спеціальної
фармакології. Користуючись конспектом лекцій, який
має чітку та логічну структуру, майбутній спеціаліст
зможе підготуватися до вирішення професіональних
ситуацій.

5.Levitin, Ye.Ya. General and inorganic chemistry : textbook for students of higher
schools / Ye.Ya. Levitin, I.A. Vedernikova.- Kh. : NphaU : Golden Pages, 2009.360p.
Підручник
для
студентів
фармацевтичних
університетів
та
фармацевтичних
факультетів
медичних ВНЗ складений відповідно до стандартної
програми
для
студентів
фармацевтів.
Підручник складається з 2-х частин. Перша частина
містить базові концепції загальної хімії; друга –
присвячена хімії елементів та їх сполук, використанню
неорганічних речовин у медицині та фармації.

6.Philosophy (Credit-Module Course) : hendbook for foreign university and post

graduate students / K. A. Ivanova, G. F. Krivchikova, O. K. Sadovnikov, N. P.
Osipova, V. D. Likhvar, J. V. Kulakova.- Kh. : NphaU : Golden Pages, 2009.- 408 p.
У навчальному посібнику розглядаються найбільш
важливі теми з основних розділів філософії (філософії,
логіки, етики, естетики та релігієзнавства) згідно з
вимогами Міністерства освіти і науки. Традиційні
філософські проблеми (онтологія, гносеологія,
антропологія та соціальний розвиток суспільства)
розглянуті в історичному аспекті.

7.Деренська, Я. М. Управління проектами у схемах : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / Я. М. Деренська.- Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009.- 224с.
Розкрито методичні засади здійснення процесів
управління проектами. Навчальний посібник також
містить
конспект
лекцій
у
схемах.
Рекомендовано
для
студентів
економічних
спеціальностей.

8.Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М.
Мнушко, О. І. Шевченко, О. В. Шевченко, Н. М. Скрильова, І. Л. Оккерт.- Х. :
Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009.- 208с.

У навчальному посібнику в адаптованій формі для
студентів молодших курсів викладена історія
медицини і фармації від лікознавства стародавнього
світу до наших днів, показаний розвиток
фармацевтичної науки і освіти, наведена інформація
про стан фармації в зарубіжних країнах.

9.Сучасні проблеми біоетики: навч. посіб. для позааудитор. підготовки суд.
спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-клсметичних
засобів» / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, Д. В. Леонтьєв, І. А. Отрішко, С. К.
Шебеко.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 128с.
У посібнику подано матеріал для самостійної
підготовки з дисципліни «Сучасні проблеми
біоетики». Призначений для самостійної підготовки
студентів вищих навчальних закладів ІІ – IV рівнів
акредитації. Становить інтерес для медичних та
фармацевтичних працівників усіх спеціальностей.

10.Граматика з англійської мови в таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / М. В. Григор’єва, О. Ю. Гурко, С. В. Журкіна, О. В. Карасьова, О. В.
Кулікова, В. Л. Теляшенко, О. В. Щербина.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 48с.
Навчальний посібник містить такі розділи граматики:
іменник,
прикметник,
займенник,прийменник,
синтаксис.
Представлені
видо-часові
форми
англійського
дієслова.
Кожна частина мови представлена у граматичних
таблицях, які стимулюють до правильного вживання
потрібних правил англійської граматики в усному
мовленні.

11.Клінічна фармація : навч.-метод. практикум : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. / І. А. Зупанець, І. С. Чекман, С. Б. Попов та ін.- Х. : Вид-во НФаУ :
Золоті сторінки, 2009.- 176с.
Навчальний посібник призначений для позааудиторної
та аудиторної роботи, а також для підготовки до
підсумкової атестації з клінічної фармації студентів
напрямку «Фармація» фармацевтичних ВНЗ і
фармацевтичних факультетів вищих медичних
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

12.Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. І. Менеджмент у
фармації: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова.2-ге вид.- Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009.- 448 с.
Викладені
основні
теоретичні
положення
менеджменту, а також особливості управління,
підприємницької
і
комунікативної
діяльності,
кадрового менеджменту, вітчизняного і зарубіжного
трудового права суб’єктів господарювання у фармації.
Описані
принципи
фармацевтичної
етики
і
деонтології, спілкування з відвідувачами аптек,
підходи і критерії оцінки ефективності роботи
фармацевтичних організацій.

13.Кайдалова, Л. Г. Педагогічна майстерність викладача: навч. посіб. / Л. Г.
Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 140 с.
У посібнику розкрито сутність та складові
педагогічної
майстерності:
професійна
компетентність, педагогічна техніка, культура,
педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено
специфіку й особливості спілкування в педагогічній
діяльності, приділено увагу лекціям майстер-класу та
акторським
здібностям
викладача,
самовдосконаленню педагога.

14.Bondar, V. S. Toxicological chemistry. Schemes and tables: handbook for
students of higher schools / V. S. Bondar, S. A. Karpushina.- Kh. : NUPh : Golden
Pages, 2009.- 120 p.
Навчальний посібник рекомендований для студентів
фармацевтичних університетів та фармацевтичних
кафедр медичних університетів, які потребують
базових знань з токсикологічної хімії.

15. Федоренко, І. А. Ризик у менеджменті: практикум для самост., аудитор. і
позааудитор. роботи студ. спец. «Адміністративний менеджмент» усіх форм
навчання / І. А. Федоренко, О. С. Телепнєва.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 64 с.
У практикумі викладено основні форми контролю з
курсу «Ризик у менеджменті»: правильно/неправильно
та практичні завдання. Визначення матеріалу
дозволить розширити теоретичні знання та набути
необхідних навичок практичної роботи в мікро- та
макроекономічному середовищі.

16. Тихонов, О. І. Супозиторії: лекція для студ. спец. «Клінічна фармація» / О.
І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Ю. В. Левачкова.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 40 с.

У виданні викладено теоретичний матеріал по
сучасному стану виробництва супозиторіїв, наведені
результати
аналізу
асортименту
супозиторних
лікарських препаратів на фармацевтичному ринку
України та за кордоном, а також технологія
супозиторіїв і контроль їх якості.

17. Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків. Біофармацевтичні аспекти
геріатричних препаратів: лекція для аспірантів спец. «Технологія ліків та
організація фармацевтичної справи» / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. Є.
Богуцька.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 20 с.
У лекції представлено теоретичний матеріал з
біофармацевтичних аспектів геріатричних лікарських
препаратів. Наведені деякі зміни фармакоденаміки та
фармакокінетики геріатричних лікарських препаратів
під впливом фізіологічних особливостей організму в
похилому віці. Висвітлені проблеми сучасної терапії
геріатричними лікарськими препаратами, наведена
вікова класифікація людей похилого віку. Надано
особливості прийому та дозування лікарських
препаратів, вибір допоміжних речовин, оптимальних
лікарських форм та шляхів їх введення.

18. Ярних, Т. Г. Вимоги фармакопеї США та ДФУ до виготовлення ліків в
умовах аптек: лекція для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація» / Т.
Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Гаркавцева.- Х. : Вид-во НФаУ, 2009.- 24 с.
У виданні подано теоретичний матеріал з
виготовлення ліків в умовах аптек України та США.
Проаналізовано вимоги до виготовлення та контролю
якості екстемпоральних лікарських засобів відповідно
до статті ДФУ 5.N.1.1. «Екстемпоральні нестерильні
лікарські засоби» та статті Фармакопеї США «1161»
«Pharmacy Compound Practices» («Виготовлення ліків
в аптечній практиці»).

19. Никоненко, Н. И. Рабочая тетрадь по математике. Введение в предмет и
язык предмета: учеб. пособие для иностр. студ. подготов. Фак. высш. учеб.
заведений / Н. И. Никоненко, А. М. Горбенко, Н. Н. Филянина.- Х. : Изд-во
НФаУ, 2009.- 82 с.
Учебное пособие содержит основные темы по
арифметике в соответствии с утвержденной
программой. При повторении курса арифметики и
выполнении
заданий
иностранные
студенты
знакомятся с лексическим минимумом и основами
научного стиля речи, необходимыми для усвоения и
изложения учебного материала по математике на
русском языке.

20. Никоненко, Н. И. Математика. Введение в предмет и язык предмета: учеб.
пособие для иностр. студ. подготов. фак. высш. учеб. заведений / Н. И.
Никоненко, А. М. Горбенко, Н. Н. Филянина.- Х. : Изд-во НФаУ, 2009.- 62
с.
Учебное пособие содержит основные темы по
арифметике в соответствии с утвержденной
программой. При повторении курса арифметики и
выполнении
заданий
иностранные
студенты
знакомятся с лексическим минимумом и основами
научного стиля речи, необходимыми для усвоения и
изложения учебного материала по математике на
русском
языке.
Пособие
может
быть
также
использовано
иностранными студентами для самостоятельного
повторения основных разделов арифметики. Учебный
словарь математической лексики дан на трех языках:
русском, французском, английском.

21. Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Medicines for parenteral
application : a lecture for English students in the speciality “Pharmacy” / A. I.
Tikhonov, L. N. Podorozhna, A. B. Yuryeva.- Kh. : PH of NUofPh, 2009.- 36 p.

У виданні подано теоретичний матеріал щодо
сучасного стану виробництва лікарських засобів для
парентерального
застосування,
організації
виробництва в асептичних умовах, а також технології
та контролю якості парентеральних лікарських
засобів.

22. Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Suspensions : a lecture for
English students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, A. B. Yuryeva.Kh. : PH of NUofPh, 2009.- 24 p.
У виданні викладено теоретичний матеріал щодо
сучасних підходів до технології суспензій, методів
підвищення їх стабільності та контролю їх засобів.

23. Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Emulsions : a lecture for English
students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, A. B. Yuryeva.- Kh. : PH
of NUofPh, 2009.- 24 p.
Запропонований теоретичний матеріал присвячений
сучасному стану виробництва емульсій. У лекціях
викладено загальні й окремі питання, які стосуються
характеристики емульсій і чинників, що впливають на
стабільність цієї лікарської форми, класифікації й
характеристики емульгаторів, технології, контролю
якості та зберігання емульсій, а також удосконалення
цієї перспективної лікарської форми.

24. Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Infusions and decoctions : a

lecture for English students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, A. B.
Yuryeva, S. S. Zuykina.- Kh. : PH of NUofPh, 2009.- 28 p.
У виданні викладено теоретичний матеріал щодо
характеристики водних витяжок, основ екстрагування
біологічно активних речовин з лікарської рослинної
сировини, технології настоїв та відварів. Представлена
інформація відбиває особливості приготування водних
витяжок з різних видів лікарської рослинної сировини
в аптечних умовах.

25. Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закладів / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. В. Бухаріна
та ін.- Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009.- 304 с.
Навчальний посібник «Сировинні джерела продуктів
біотехнології та їх аналіз» містить теоретичні основи
для оволодіння практичними навичками з курсу
«Хімія БАР лікарських рослин» студентами
спеціальності 7.092901 «Промислова біотехнологія»
факультету промислової фармації. У ньому розглянуті
питання хімічної будови різних груп БАР, сировинні
джерела, отримання та методики їх якісного та
кількісного визначення.

26. Математичне моделювання технологічних процесів із застосуванням ЕОМ:
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Кутова, О. І. Зайцев, І. В.
Ковалевська, А. М. Чернов.- Х. : Вид-во НФаУ : Оригінал, 2009.- 160 с.

У посібнику розглянуто основні принципи і методи
складання та аналізу математичних моделей
гідродинамічних
систем,
осадження
частинок,
процесів теплопередачі. Наведені задачі розв’язано за
допомогою пакету MathCAD 2000 Professional i Maple.

27. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закладів / О. І. Тихонов, П. А. Логвін, С. О. Тихонова, О. В.
Мазулін, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, О. М. Котенко.- Х. : Вид-во НФаУ :
Оригінал, 2009.- 432 с.
У посібнику наведено довідкові дані з технології,
контролю якості, підвищення стабільності й обліку
лікарських засобів як промислового, так і
індивідуального (екстемпорального) виробництва.
Матеріал
викладено
відповідно
до
сучасної
класифікації лікарських засобів, із урахуванням
останніх досягнень фармацевтичної науки і практики.
У додатках наведено основні накази МОЗ України
щодо регламентації, виготовлення, аналізу, зберігання
та обігу лікарських засобів.

28. Medicine of disasters = Медицина катастроф : учеб. пособие для студ.
иностр. фак. высш. мед. и фармацевт. учеб. заведений / В. И. Гридасов, В.
Н. Ковалев, И. А. Сокуренко и др.- Х. : Изд-во НФаУ, 2009.- 180 с.
В учебном пособии представлен теоретический
материал по основным вопросам организации
медицинского обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях с учетом отечественного и зарубежного
опыта.

29. Фармакоекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. В.
Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. О. Герасимова, О. Я. Міщенко, І. В.
Карбушева, О. В. Ткачова, Н. М. Беркало.- Вінниця : Нова Книга, 2009.- 208
с.
Навчальний посібник призначений для самостійної
позааудиторної підготовки до практичних занять,
заліку, іспиту і роботи в аудиторії при вивченні
дисципліни «Фармакоекономіка». У виданні на
сучасному
рівні
представлені
основоположні
принципи
фармакоекономіки,
основи
фармакоепідеміології і фармакоінформатики, знання
яких необхідне для проведення фармакоекономічних
розрахунків.

30. Academic programme for MPharm degree. Speciality “Pharmacy”.
Educational level – Master of Science in Pharmacy / V. P. Chernykh, S. V.
Ogar’, L. M. Vinnik, S. B. Popov, L. G. Budanova.- Kh.: PH of NUofPh, 2009.40 p.
31. Drogovoz, S. M. Pharmacology: manual for practice on spesial
pharmacology. P.1. / S.M. Drogovoz, T.A. Kutsenko.- Kh.: NphaU,2009.- 68p.
32. Аптечна технологія ліків : метод. рек. до викон. та оформ.
курсових робіт для студ. спец. «Фрамація» / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В.
О. Соболєва та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.
33. Бабіченко, Ю. А. Управління соціальною та екологічною
безпекою діяльності : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец.
8.000007 «Адміністративний менеджмент» / Ю. А. Бабіченко, Я. Г.
Онищенко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 80 с.
34. Біологія з основами генетики : метод. рек. для самост.
позааудиторної роботи для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація»,
«Технологія парфумерно-косметичних засобів» / В. М. Кравченко, О. В.
Філіпцова, Н. Ф. Тимчук, В. А. Рибак, Ю. О. Садовниченко, О. В.
Павиченко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 84с.
35. Информационные технологии в фармации: метод. рек. к
выполнению практ. и самост. работ для студ. спец. 7.110201 «Фармация»
заочной (дистанционной) формы обучения / Л.Ю. Белогорцева, С.В.
Вельма, В.А. Жук, Ю.М. Пенкин.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 132с.
36. Кайдалова, Л. Г. Качество образования : метод. рек. / Л. Г.
Кайдалова, Л. Г. Буданова, Т. И. Козлова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 48с.
37. Карамишев, Д. В. Методичні рекомендації до виконання
дипломних робіт для студентів спеціальності 7.030601 «Менеджмент»
наприку підготовки 0502 «Менеджмент і адміністрування» всіх форм
навчання / Д.В. Карамишев, Г.В. Бузник, І.О. Кононов.- Х.: Вид-во НФаУ,
2009.- 56с.
38. Крок-1 «Фармация». Ботаника : учеб.-метод. Пособие для
подготовки к лицензионному экзамену / А. Г. Сербин, Л. М. Серая, В. П.
Руденко и др. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 51 с.
39. Латін, П. Д. Розміщення продуктивних сил і регіональна

економіка : метод. рек. до викон. контрольних робіт для студ. спец.
7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг» заочної
форми навчання / П. Д. Латін, Н. Й. Баран.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 16с.
40. Методи фiзiотерапiї. Тимчасова програма навч. дисциплiни (курс
за вибором) для студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф-тiв вищ. мед. навч.
закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110206 "Клiнiчна фармацiя" /
уклад. : I.А. Зупанець, В.А. Мороз, Є.Ф. Грiнцов, Ю.В. Тимченко.- Х.: Видво НФаУ, 2009.- 20 с.
41. Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт із
заводської технології ліків для студентів заочної (дистанційної) форми
навчання за спеціальністю «Фармація». Ч. 1 / О. А. Рубан, Г. Д. Сліпченко,
С. А. Малиновська та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 29 с.
42. Навчальна пропедевтична практика з аптечної технології ліків:
метод. рек. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / О. І. Тихонов, Т. Г.
Ярних, В. А. Якущенко, В. М. Чушенко, В. О. Соболєва, В. В. Михайленко.Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 16с.
43. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного
циклу зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація» / уклад.: О. Ф.
Пімінов, В. А. Георгіянц, В. М. Толочко та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 36
с.
44. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного
циклу зі спеціальності «Клінічна фармація» / уклад.: О. Ф. Пімінов, С. Ю.
Штриголь, В. М. Толочко та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 48 с.
45. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного
циклу зі спеціальності «Загальна фармація» / уклад.: О. Ф. Пімінов, В. М.
Толочко, В. А. Георгіянц та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 40 с.
46. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного
циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / уклад.: О. Ф.
Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 48
с.
47. Нормативне забезпечення обігу лікарських засобів і виробів
медичного призначення: метод. рек. з курсу «Управління та економіка
фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / В.М.
Толочко, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева, Т.І. Єрмоленко.- Х.: Вид-во НФаУ,
2009.- 43с.
48. Онищенко, Я. Г. Промислова екологія: метод. рек. до викон.
практ. робіт для студ. спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних
препаратів» денної форми навчання / Я.Г. Онищенко, Н.Й. Баран.- Х.: Видво
НФаУ,
2009.60с.
Посилкіна, О. В. Економіка підприємства : метод. рек. до самост. роботи
студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання /
О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва, Г. В. Кубасова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.180с.
49. Посилкіна, О. В. Економіка та організація хімічних виробництв :
метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. 7.091600 «Промислова
біотехнологія» денної фоми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2009.- 104с.
50. Посилкіна, О. В. Економіка, планування та організація хімікофармацевтичного виробництва: метод. рек. до самост. роботи студ. спец.
7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» денної форми навчання
/ О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак, К.С. Світлична.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.Ч.І.- 42с.

51. Посилкіна, О. В. Інвестиційний менеджмент: метод. рек. до
викон. контрольних робіт для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент
організацій» заочної форми навчання / О.В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2009.- 35с.
52. Посилкіна, О. В. Інвестиційний менеджмент: метод. рек. до
самост. роботи для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» денної
та заочної форм навчання / О.В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко.- Х.: Вид-во
НФаУ, 2009.- 52с.
53. Посилкіна, О. В. Планування діяльності підприємства: метод.
рек. до самост. роботи студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства»
заочної форми навчання / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак.- Х.: Вид-во НФаУ,
2009.- 43с.
54. Посилкіна, О. В. Теорія організації: контрольні завдання для
студ. спец. 8.000007 «Адміністративний менеджмент» заочної форми
навчання / О.В. Посилкіна, Д.В. Дегальцев.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 30с.
55. Посилкіна, О. В. Теорія організації: метод. рек. до викон.
курсових робіт для студ. спец. 8.000007 «Адміністративний менеджмент» /
О.В. Посилкіна, Д.В. Дегальцев.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 23с.
56. Посилкіна, О. В. Теорія організації: метод. рек. до викон. практ.
завдань для студ. спец. 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / О.В.
Посилкіна, Д.В. Дегальцев.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 164с.
57. Посилкіна, О. В. Фінанси підприємств : метод. рек. до викон.
самост. робіт для студ. спец. 7.050107«Економіка підприємства» та
7.050108 «Маркетинг» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Я. М.
Деренська, Н. Ю. Деркач.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 88с.
58. Посилкіна, О. В. Фінансовий менеджмент: метод. рек. до практ.
робіт для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми
навчання / О.В. Посилкіна, Ю.С.Братішко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 40с.
59. Посилкіна, О. В. Фінансовий менеджмент: метод. рек. до самост.
роботи для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» денної форми
навчання / О.В. Посилкіна, Ю.С.Братішко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 120с.
60. Страховий менеджмент : метод. рек. для аудитор. та самостійної
підготовки до практ. занять для студ. спец. «Менеджмент організацій»
денної і заочної форм навчання / О. М. Бескровний, В. О. Могилко, С. О.
Бриксін, І. О. Кононов. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 43 с.
61. Сучаснi проблеми бiоетики. Тимчасова програма навч.
дисциплiни (курс за вибором) для студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф-тiв
вищ. мед. навч. закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110201
"Фармацiя", 7.110206 "Клiнiчна фармацiя" / уклад. : I.А. Зупанець, В.А.
Мороз, В.В. Пропiснова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 28 с.
62. Тіманюк, В. М. Екологія: метод. рек. до викон. практ. робіт для
студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» та
7.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / В.М.
Тіманюк, Н.Й. Баран, Я.Г. Онищенко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 36с.
63. Тіманюк, В. М. Екологія: метод. рек. до викон. практ. робіт для
студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» та
7.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання / В.М.
Тіманюк, Н.Й. Баран, Я.Г. Онищенко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 68с.
64. Тіманюк, В. М. Екологія: метод. рек. до викон. практ. робіт для
студ. спец. 7.110201 «Фармація» заочної форми навчання / В.М. Тіманюк,
Н.Й. Баран, Я.Г. Онищенко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 39с.
65. Ткачов, С. І. Методологія і логіка наукових досліджень : метод.

рек. для магістрантів / С. І. Ткачов.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 44с.
66. Толочко, В. М. Особливості фармацевтичного маркетингу: метод.
рек. для підготовки та проведення практ. занять з курсу «Управління та
економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації
/ В.М. Толочко, Ю.П. Медведєва.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 27с.
67. Толочко, В. М. Підприємництво як вид економічної діяльності :
метод. рек. до підготовки та проведення практ. занять з курсу «Управління
та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів
фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Горєлова.- Х.: Вид-во НФаУ,
2009.- 40 с.
68. Толочко, В. М. Системний підхід до управління організаціями :
метод. рек. до підготовки та проведення практ. занять з курсу «Управління
та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спец. фармації / В.
М. Толочко, І. В. Міщенко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 40с.
69. Толочко, В. М. Соціальний захист працівників фармацевтичної
галузі: метод. рек. до підготовки та проведення практ. та семінар. занять з
курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти
спеціалістів фармації / В.М. Толочко, О.М. Должнікова.- Х.: Вид-во НФаУ,
2009.- 35с.
70. Фармакоекономiка. Тимчасова програма навч. дисциплiни для
студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф-тiв вищ. мед. навч. закладiв III-IV
рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110201 "Фармацiя" / уклад. : Л.В. Яковлєва, Б.Л.
Парновський, О.М. Залiська, Н.В. Бездiтко, О.О. Герасимова.- Х.: Вид-во
НФаУ, 2009.- 52 с.
71. Федоренко, I. А. Ризик у менеджменті : метод. рек. для
самостійної, аудиторної i позааудиторної роботи студентiв спец.
"Адмiнiстративний менеджмент" усiх форм навчання / I.А. Федоренко, О.С.
Телепнєва- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 72 с.
72. Федоренко, І. А. Макроекономіка : тестові завдання для
самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студ. спец. «Економіка
підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент» денної та заочної форм
навчання / І. А. Федоренко, Д. Р. Зоідзе. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 83 с.
73. Фізичне виховання в реабілітації студентів з ослабленим
здоров’ям: метод. рек. для студ. фармац. навч. закл. / А. О. Аркуша, Н. І.
Ізмайлова, В. Е. Куделко, Є. Є. Павленко, С. В. Королінська, С. М.
Кирильченко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 110 с.

