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 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ.                                     

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА. ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ 
  

36.66 
 

     Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни студентів освітнього 
ступеню "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної форми 
навчання / уклад. : І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин 
і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.                                  УДК 004.9(07) 
 

36.68 
 

     Комп'ютерні технології проектування [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання / уклад. :         
О. О. Чепелюк, І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і 
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.                                  УДК 004.92(07) 
 

36.69 
 

     Комп'ютерні технології проектування [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності "Галузеве 
машинобудування" денної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко,                         
О. О. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 76 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових 
та фармацевтичних виробництв.                                                                  УДК 004.92(07) 
 

37.69 
 

     Системний аналіз складних систем управління. Практикум [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / А. П. Ладанюк, Д. А. Шумигай, Л. О. Власенко [та ін.] ; Нац. 
ун-т харч. технол. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – Київ : НУХТ, 2017. – 132 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації 
та інтелектуальних систем керування.                                     УДК 004.451:681.51(075.8) 
 

48.55 
 

     Електронна комерція [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. П. Ситник ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                УДК 004.738.5:339(07) 
 

50.22 
 

     Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : лабораторний 
практ. Модуль 1 "Опрацювання технологічних даних в середовищі процесора MS 
Excel. Основи роботи в математичному пакеті MathCAD" для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / 
уклад. : О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
125 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інформатики.                                                                                                     УДК 004(07)  
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 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

44.72 
 

     Управління бізнес-проектами і програмами [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Рябенко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.             УДК 005.511(083.92)(07) 
 

46.117 
 

     Обгрунтування рішень в ЗЕД [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / уклад. : І. В. Тюха ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                               УДК 005.53:339.9(07) 
 

46.119 
 

     Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій та 
адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.                                     УДК 005.915(07) 
 

46.120 
 

     Обгрунтування рішень в ЗЕД [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.           УДК 005.53:339.9(07) 
 

46.121 
 

     Quality Management at Enterprises [Еlectronic resource] [Управління якістю на 
підприємствах] : methodical recommendation for studying the discipline and practical 
trainingfor students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-
time training) / author : I. Yevsieieva ; National university of food technologies. – Kyiv : 
NUFT, 2017. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. менеджменту та адміністрування.                                                      УДК 005.6(07) 
 

46.122 
 

     Технології менеджменту [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. : В. О. Москаленко, І. В. Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.                                            УДК 005(07) 
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 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
  

73.59 
 

     Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Якість, 
стандартизація та сертифікація", заочної форми навчання / уклад. : С. І. Усатюк,         
Г. Д. Гуменюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                       УДК 006.063:658.516(07) 

  

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
  
 336.71 БАНКИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА 
  

48.54 
 

     Гнатенко О. А. Банківський менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування", спеціалізації 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
денної та заочної форм навчання / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фінансів.                                                                   УДК 336.71:005.915(07) 
 

 338.432 АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ 
  

44.70 
 

     Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" заочної 
форми навчання / уклад. : І. В. Ковальчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                        УДК 338.432(07) 
 

 338.48 ТУРИЗМ. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ 
  

72.45 
 

     Туристичне краєзнавство [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціалізації 
242 "Туризм" денної форми навчання / уклад. : К. О. Верес, Р. Р. Мазурець,                   
М. Г. Руднєва [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного 
та готельного бізнесу.                                                                            УДК 338.48:908(07) 
 

 339.138 МАРКЕТИНГ 
  

45.80 
 

     Сологуб О. П. Інсайти маркетингових активностей [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" денної та заочної форм 
навчання / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 72 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                                  УДК 339.138(07) 
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45.81 

 
     Інсайти маркетингових активностей [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольних роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності          
075 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Сологуб,                     
А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.  
                                                                                                                       УДК 339.138(07) 
 

 339.7 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 
  

48.53 
 

     Гнатенко О. А. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні 
відносини", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм 
навчання / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 137 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів. 
                                                                                                                       УДК 339.742(07) 
 

 392 ЗВИЧАЇ. ТРАДИЦІЇ  
  

392.8 
В41 

     Віват Г. Традиції українського харчування / Г. Віват. – Одеса : ВМВ, 2016. – 288 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                            УДК 392.81(477) 

  

 51 МАТЕМАТИКА 
  

35.08 
 

     Математично-статистичні методи досліджень [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" спеціалізації "Якість, стандартизація та сертифікація" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова,              
Ю. В. Запорожець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. процесів і апаратів 
харчових виробництв.                                                                                   УДК 519.22(07) 
 

35.11 
 

     Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Ю. В. Карлаш, Н. В. Попова,              
Ю. В. Запорожець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 131 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. процесів і апаратів 
харчових виробництв.                                                                      УДК 519.876.5:66.0(07) 
  

46.118 
 

     Оптимізаційні методи та моделі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 
"Економіка" денної форми навчання / уклад. : О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.                     УДК 519.86(07) 
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 536.2 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
  

33.65 
 

     Теплотехнологія промислових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" заочної форми 
навчання / уклад. : М. О. Прядко, В. І. Павелко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 58 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.                     УДК 536.2:664(07) 
 

 54 ХІМІЯ. КРИСТАЛОГРАФІЯ. МІНЕРАЛОГІЯ 
  
 543.3 ПРОБИ ВОДИ ТА АНАЛІЗ 
  

62.56 
 

     Резніченко Ю. М. Фізико-хімічні основи води та водних розчинів [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 
"Харчові технології" денної форми навчання / Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –186 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 
                                                                                                                           УДК 543.3(07) 
 

 543.55 ЕЛЕКТРОАНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
  

543.5 
К95 

     Кучеренко І. С. Розробка електрохімічних ферментних біосенсорів для визначення 
концентрацій АФТ та активності креатинкінази : автореф. дис. … канд. біол. наук : 
03.00.20 / Кучеренко Іван Сергійович ; Ін-т молекулярної біології та генетики. – Київ, 
2017. – 24 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                 УДК 543.553.8+577.151.4+577.113.3+577.152.273(043.3) 
 

 57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 
  
 577.1 ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ. БІОХІМІЯ ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ В ЦІЛОМУ 
  

577.1 
К82 

     Кривдюк І. В. ERN1-залежна регуляція експресії генів родин GADD та TNF 
рецепторів у клітинах гліоми : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кривдюк 
Ірина Володимирівна ; Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2017. – 21 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                           УДК 577.112.7:616(043.3) 
 

 579.67 ХАРЧОВА МІКРОБІОЛОГІЯ 
  

579 
М59 

     Мікробіологія харчових виробництв : навч. посіб. / Л. В. Капрельянц,                    
Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова [та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 478 с.  
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                  УДК 579.67:664(075.8) 
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 615 ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ 
  

36.71 
 

     Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання 
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання / уклад. :  
О. О. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 81 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових 
та фармацевтичних виробництв.                                             УДК 615+60]:519.876.5(07) 
 

 621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
  
 621.1 ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ В ЦІЛОМУ 
  

33.61 
 

     Нагнітачі та теплові двигуни [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" заочної форми навчання / 
уклад. : В. М. Філоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 66 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки.                                                   УДК 621.18(07) 
 

 621.3 ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
  

33.62 
 

     Джерела енергопостачання промислових підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" заочної 
форми навчання / уклад. : В. М. Філоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 79 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки.                                                     УДК 621.3(07) 
 

33.64 
 

     Джерела енергопостачання промислових підприємств [Електронний   ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" денної форми навчання / 
уклад. : В. М. Філоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 60 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки.                                                     УДК 621.3(07) 
 

70.10 
 

     Електрообладнання та електропостачання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" та 
144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання / уклад. : Д. П. Коломієць,      
О. Г. Мазуренко, М. О. Ротай ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 61 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
електротехніки.                                                                                                УДК 621.3(07) 
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 621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 
  

33.63 
 

     Холодильні установки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Я. І. Засядько, Р. І. Колодзінський ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.        УДК 621.56(07) 
 

35.09 
 

     Масліков М. М. Сучасні холодильні технології харчового ланцюга [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 142 
"Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки" 
денної та заочної форм навчання / М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 353 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. процесів і апаратів харчових виробництв.                  УДК 621.56:664(07) 
 

35.10 
 

     Сучасні холодильні технології харчового ланцюга [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
процесів і апаратів харчових виробництв.                                           УДК 621.56:664(07) 
 

 628.8 МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕНЬ. КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ. 
ОПАЛЕННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ 

  
36.70 

 
     Кондиціювання повітря і вентиляція [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" професійного спрямування 
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми  
навчання / уклад. : І. М. Литовченко, О. І. Бабанова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 88 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.  
                                                                                                                           УДК 628.8(07) 
 

 64 ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО.  
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ 

  
 640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
  

43.125 
 

     Технологія ресторанної продукції функціонального призначення 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" спеціалізації "Готельна і ресторанна 
справа" заочної форми навчання / уклад. : І. В. Дітріх, І. Л. Корецька, Н. М. Кравчук, 
О. С. Пушка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 23 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та 
ресторанного бізнесу.                                                                     УДК 640.43:613.292(07) 
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43.126 

 
     Матюшенко Р. В. Діловий та дипломатичний протокол [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 241 
"Готельно-ресторанна справа" спеціалізації "Готельна і ресторанна справа" денної та 
заочної форм навчання / Р. В. Матюшенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 151 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.         УДК 640.43:[174:341.75](07) 
 

43.129 
 

     Кузьмін О. В. Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", спеціалізації "Готельна і ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / О. В. Кузьмін ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2017. – 148 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.  
                                                                                                                           УДК 640.4(07) 
 

43.131 
 

     Іщенко Т. І. Електронні системи готельно-ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /    
Т. І. Іщенко, О. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 76 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
харчування та ресторанного бізнесу.                                                     УДК 640.4:004(07) 
 

 642.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
  

43.127 
 

     Обладнання готельно-ресторанних комплексів. Устаткування готельних 
комплексів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 86 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.  
                                                                                                                           УДК 642.5(07) 
 

43.128 
 

     Обладнання готельно-ресторанних комплексів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 105 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу.  
                                                                                                                           УДК 642.5(07) 
 

 65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
  
 657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. РАХІВНИЦТВО 
  

657.37 
В61 

     Вовк М. О. Фінансова звітність за сегментами у системі управління  
підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вовк Марина Олегівна ; 
Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2016. – 19 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                           УДК 657.37:005.93(043.3) 
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657 
К78 

     Краєвський В. М. Обліково-інформаційні системи формування національного 
багатства України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Краєвський Володимир 
Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.". – Київ, 2017. – 38 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                  УДК 657:330.101.52:504(043.3) 
 

 658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ І ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
  

49.82 
 

     Теорія економічного аналізу і аналіз господарської діяльності підприємства 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                                      УДК 658(07) 
 

 658.1 ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ 
  

44.71 
 

     Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : О. І. Тимченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 86 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і 
права.                                                                                                                УДК 658.1(07) 
 

44.73 
 

     Заїнчковський А. О. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : курс лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" галузь знань 07 управління та 
адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 072 
Фінанси, банківська справа, страхування денної та заочної форм навчання /                   
А. О. Заїнчковський, Н. І. Жужукіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  
274 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                            УДК 658.1(07) 
 

44.74 
 

     Вступ до фаху (основи економіки підприємства) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 
05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Н. І. Жужукіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. 
– 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                            УДК 658.1(07) 
 

 658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
  

46.116 
 

     Кутас О. О. Економічне забезпечення екологічної діяльності [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
101 "Екологія" спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 
спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціалізації 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / О. О. Кутас ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 73 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                    УДК 658.5:504(07) 
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73.63 

 
     Товарознавство (Непродовольчі товари) [Електронний ресурс] : збірник тестів 
для контролю знань студентів освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Т. М. Артюх, І. В. Григоренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
140 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                                                  УДК 658.62(07) 
 

73.65 
 

     Теоретичні основи безпеки харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції" денної форми навчання / уклад. : С. І. Усатюк, Д. Д. Харгелія,                        
К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 56 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                         УДК 658.562:579.67(07) 
 

 659 РЕКЛАМА. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ. СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
  

659.1 
И21 

     Иванова Л. А. Дизайн в рекламе : монографія / Л. А. Иванова, С. В. Котлик,            
С. В. Малых ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищ. технол. –  
Одесса : Астропринт, 2016. – 268 с. 
Кільк. прим. :  1  (Читальний зал)                                                                       УДК 659.1 
 

45.76 
 

     Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі та PR [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" денної 
форми навчання / уклад. : О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                             УДК 659:004.77(07) 
 

45.77 
 

     Основи дизайну і копірайтинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної та заочної форми    
навчання / уклад. : О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –    
25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                                      УДК 659.1(07) 
 

 66 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ.                                                                               
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ 

  
66.0 
К78 

     Кравченко Г. М. Фотохімічна деструкція фенолу у гумусовмісних водах : 
автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Кравченко Ганна Михайлівна ; Ін-т 
колоїдної хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)               УДК 66.085+547.56+504.4(043.3) 
 

 663.5 СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО                                                                                
  

663.52 
С79 

     Стеценко Д. О. Автоматизоване керування брагоректифікаційною установкою на 
основі інтелектуальних алгоритмів : автореф. дис. … канд. техн.. наук : 05.13.07 / 
Стеценко Дмитро Олексійович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 20 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                             УДК 663.52-007.5(043.3) 
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663.52 

С79 
     Стеценко Д. О. Автоматизоване керування брагоректифікаційною установкою на 
основі інтелектуальних алгоритмів : дис. … канд. техн.. наук : 05.13.07 / Стеценко 
Дмитро Олексійович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 212 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                             УДК 663.52-007.5(043.5) 
 

 664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 
  

29.32 
 

     Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" заочної форми навчання / уклад. : А. І. Соколенко,                             
К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технічної механіки і пакувальної техніки.                                                УДК 664:542(07) 
 

36.67 
 

     Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" професійного спрямування 
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми  
навчання / уклад. : І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 94 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.  
                                                                                                                              УДК 664(07) 
 

36.72 
 

     Програма переддипломної практики студентів 2 курсу освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання 
переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та 
біотехнологічних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс] /  
уклад. : О. М. Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 
                                                                                                                              УДК 664(07) 
 

36.73 
 

     Програма виробничої практики студентів 2 курсу освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання 
переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та 
біотехнологічних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс] /  
уклад. : О. М.Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.  
                                                                                                                              УДК 664(07) 
 

36.74 
 

     Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізації "Хімічні 
технології харчових добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : 
О. М. Гавва, І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.  
                                                                                                                 УДК 664+665.58(07) 
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38.45 

 
     Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання. 
Частина 1 : Експлуатація обладнання та ремонтні роботи / уклад. : В. Г. Мирончук,      
О. А.Єщенко, Д. М. Люлька, О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 71 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування.    УДК 664(07) 
 

38.46 
 

     Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання. 
Частина 2 : Експлуатація обладнання та ремонтні роботи / уклад. : В. Г. Мирончук,    
О. А. Єщенко[та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 76 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування.    УДК 664(07) 
 

65.39 
 

     Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної і заочної форм 
навчання / уклад. : Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.         УДК 664(07) 
 

65.40 
 

     Food Production General Technologies [Еlectronic resource] [Продукти харчування 
Загальні виробничі технології] : laboratory practice for full-time bachelor students 
majoring in 073 "Management" / author I. O. Sokolovska ; National University of Food 
Technologies. – Kyiv : NUFT, 2017. – 38 p. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських 
виробів.                                                                                                                УДК 664(07) 
 

101.16 
 

     Основи кріогенних і сушильних технологій [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни виконання лабораторних та контрольних робіт. 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. Г. Радзієвська, О. М. Громова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів.                                                                                УДК 664:[621.56+66.047](07) 
 

 664.2 КРОХМАЛЬ. КРОХМАЛИСТІ РЕЧОВИНИ 
  

62.52 
 

     Технологія крохмалю [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. В. Грабовська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  
26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води.                                                               УДК 664.2(07) 
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62.53 

 
     Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
заочної форми навчання / уклад. : О. В. Грабовська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.                                 УДК 664.2:60(07) 
 

62.54 
 

     Технологія крохмалю [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" заочної форми навчання / уклад. : О. В. Грабовська ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.  УДК 664.2(07) 
 

62.55 
 

     Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / 
уклад. : О. В. Грабовська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
цукру і підготовки води.                                                                            УДК 664.2:60(07) 
 

 664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

65.37 
 

     Технологічне моделювання борошняних, кондитерських, макаронних виробів 
та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
денної і заочної форм навчання / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 64 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських 
виробів.                                                                                                 УДК 664.6'87.011(07) 
 

65.38 
 

     Технології хлібобулочних та макаронних виробів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
денної і заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, Н. О. Фалендиш, О. Д. Тесля ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 25 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                                                  УДК 664.6(07) 
 

65.41 
 

     Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : С. Г. Кияниця, О. О. Кохан, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                                          УДК 664.6'87-047.36(07) 
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 665. ОЛІЇ. ЖИРИ. ВІСК. КЛЕЇ. КАМЕДІ. СМОЛИ 
  

101.14 
 

     Зберігання сировини і готової продукції олійно-жирової галузі [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. Г. Радзієвська, О. М. Громова ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 
                                                                                                                              УДК 665(07) 
 

101.15 
 

     Зберігання сировини і готової продукції олійно-жирової галузі [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :           
І. Г. Радзієвська, О. М. Громова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 33 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
жирів і парфумерно-косметичних продуктів.                                                  УДК 665(07) 
 

 681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І 
РЕГУЛЮВАННЯ 

  
37.67 

 
     Методичні рекомендації до виконання розрахунків при підготовці курсових та 
дипломних проектів (робіт) для студентів освітнього ступеня "Бакалавр", "Магістр" 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 
спеціалізації "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними 
комплексами" денної та заочної форм навчання. Ч. 2. [Електронний ресурс] / уклад. :                        
Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації 
та інтелектуальних систем керування.                                                          УДК 681.5(07) 
 

37.68 
 

     Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 101 "Екологія" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. О. Власенко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. автоматизації та інтелектуальних систем керування.         УДК 681.5(07) 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
  

1.       Saveurs = Вкус. № 5-6 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – Киев : Бурда-Украина, 
2017.  

2.       Агроекологічний журнал : наук.-теорет. часоп. № 1 / засн. : Ін-т агроекології і 
природокористування Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т охорони грунтів 
України". – Київ : ДІА, 2017.  

3.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 4 / засн. : Міжнар. акад. 
безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2017.  

4.       Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 1 /   
засн. : Держ. акад. кер. кадрів і мистецтва. – Київ : ДАККіМ, 2017.  

5.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 2, № 3 / засн. : ТОВ 
"Екаунтiнг". – Київ : Преса України, 2017.  

16 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                     Травень, 2017 
6.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 1-2 / засн. : Ред. 

журн. "Право України". – Київ : Юрiнком, 2017.  
7.       Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 1. – Київ : Блiц-

iнформ, 2017.  
8.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 3 (248) / Кн. палата України. – 

Київ : Кн. палата України, 2017. 
9.       Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-

полiт. журн. № 4 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН 
України. – Київ : Президiя НАН України, 2017.  

10.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 2. – Київ : Прайм-Прінт, 
2017.  

11.       Діловодство та документообіг : щомісяч. спеціаліз. журн. № 5 (72). – Київ : Пресс 
Альянс, 2017.  

12.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 4 / засн. і вид. : 
ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : Аванпост-Прим, 2017.  

13.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 4. – Київ : 
Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2017.  

14.       Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. 
Food indastry economics : щокв. наук. журн. Т.9. № 1 / засн. : Ін-т проблем ринку та 
екон.-екол. досліджень НАНУ, Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса : ОНАХТ, 2017.  

15.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Харк. 
політех. ін-т. – Харків : Мадрід, 2017.  

16.       Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : Ін-т 
агроекології і природокористування НААН. – Київ : Екоінвестком, 2017.  

17.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 4 / засн. і вид. : Держ. агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 
2017.  

18.       Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.-вироб. журн. № 1 / засн. : Одес. 
держ. акад. харч. технол. – Одеса : Техносервіс, 2017.  

19.       Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – № 4. – Київ : Форум, 
2017. - назва з етикетки диска. 

20.       Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : наук. журн. № 2 (91) / засн. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. – (економічні науки).  

21.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 3, № 4 / засн. : Держ. 
департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – Київ : 
Укрбланквидав, 2017.  

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

23.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 4 / засн. і   
вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : ТОВ Вид. Дім, 
2017.  

24.       Казна України : всеукр. наук.-практ. вид. № 3 (52) / засн. : Держ. казначейська 
служба України. – Київ : Піраміда, 2017.  

25.       Кодекси України. № 4. – Київ: Форум, 2017.  
26.       Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 5, № 6 : Нац. 

бiблiогр. України. – Київ : Кн. палата України, 2017.  
27.       Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліогр. покажч. України. № 1 / Кн. 

палата України. – Київ : Кн. палата України, 2017.  
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28.       Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 5, № 6 / Кн. палата України. – 

Київ : Кн. палата України, 2017.  
29.       Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 2 (69) / изд. : 

НВФ Студцентр. – Київ : Студцентр, 2017.  
30.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и 

рекламистов. № 4 (247) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза 
рекламистов Украины. – Харьков : Виктория, 2017.  

31.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология : 
междунар. науч.-практ. журн. № 1-2 (169-170). – Киев : Междунар. ин-т социон., 2017. 

32.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 2 (131) / учредитель и изд. : РИА Марк 
Пак. – Киев : Софія- А, 2017. 

33.       Мир упаковки : бизнес-организатор для произв. и потреб. упаковки. № 2 / 
учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – Киев : Експес-Полiграф, 2017.  

34.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.79. № 2 / НАН України, ІМІВ                  
ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – Київ : Наук. думка, 2017.  

35.       Молокопереробка : інгредієнти, обладнання, упаковка. № 1. – Темат. дод. до 
газ. "Харчовик". – Львів : Промінфо, 2017.  

36.       М'ясна індустрія : спеціаліз. вид. до газ. "Харчовик". № 3. – Львів : Промінфо, 
2017.  

37.       Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 4 (165), № 5 (166) / изд. : ООО 
Биопром. – Киев : Аванпост-Прим, 2017.  

38.       Новітні технології пакування : мат. доп. XVІ Наук.-практ. конф. молодих   
вчених / Клуб пакувальників України, Нац. ун-т харч. технол., АТ "Київ. міжнар. 
контрактовий ярмарок". – Київ : НУХТ, 2017. 

39.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 8 (377), № 9 (378) / 
Держ. упр. справами. – Київ : Пріоритети, 2017.  

40.       Офіційний вісник України зі змінами : зб. актів законодавства. № 4 / М-во 
юстиції України. – Київ : Право, 2017.  

41.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 4 (274) / Ком. по нагляду за 
охороною праці України. – Київ : Преса України, 2017. 

42.       Пекарня та кондитерська. № 3. – Львів : Промінфо, 2017. 
43.       Пиво. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : спец. вып.       

№ 1 (5) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – Киев : Майстер-Принт, 2017.  
44.       Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.20. № 1 / НАН 

Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Харьков : Контраст, 
2017. 

45.       Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 1 (445) / учредитель и   
изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – Киев : ИПП, 2017. 

46.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 2 / НАН 
Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова          
[и др.]. – Киев : НАНУ України, 2017. 

47.       Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов. № 4 (60),  
№ 5 (61) / основатель : компания "Агантство мед. маркетинга". – Киев : Аентство мед. 
маркетинга, 2017.  

48.       Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн. № 3-4 /   
засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук [та iн.] – Київ : 
Преса України, 2016. 
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49.       Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации = Horticulture and 

viticultur. Technology & innovation : междунар. науч.-аналит. проф. журн. № 2 (4) / 
учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – Рівне : ФОП Ящук Н. І., 2017. 

50.       Санітарія та гігієна : засоби, спецодяг, обладнання на харчовому виробництві. 
№ 1. – темат. дод. до газ. "Харчовик". – Львів : Промінфо, 2017.  

51.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 2 / НАН України, Від-ня     
фіз.-техн. пробл. енерг. – Київ : Ін-т електродин. НАН України, 2017.  

52.       Український реферативний журнал "Джерело" : Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. 
Промисловість. Сiльське господарство. № 2 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї 
iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – Київ : ІПРІ НАНУ, 2017.  

53.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 4 (257) / М-во фін. 
України. – Київ : Україна, 2017.  

54.       Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 4 (135) / засн. : ГКР України, 
НАДПС України, КНТЕУ [та ін.]. – Київ : Параміда, 2017.  

55.       Харчова наука і технологія : щокв. наук.-теорет. журн. Одес. нац. акад. харч.      
Т. 11. № 1. – Одеса : Євротойз, 2017.  

56.       Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 39. № 2 (256) / НАН 
Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние 
химии. – Киев : НАН України, 2017.  

57.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 3 (46), № 4 (47). – Киев : 
Биопром, 2017.  

58.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 3 (211) / 
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Днепропетровск : Арт-Пресс, 2017. 

59.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 4 / засн. та вид. : 
Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – Київ : Бізнес-Логіка, 2017.  

60.       Экология и промышленность : науч.-практ. журн. № 1 (50) / учредитель и изд. : 
Укр. гос. науч.-техн. центр "Энергосталь". – Харьков : Энергосталь, 2017. 

61.       Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. 
журн. № 6 (149), № 7 (150) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2016.  
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 WEB-сайт бібліотеки: library.nuft.edu.ua 
 Електронний каталог: elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm 
 Електронний архів Національного університету харчових технологій 

(eNUFTIR): dspace.nuft.edu.ua 
 Електронна бібліотека: library.nuft.edu.ua/ebook (доступ забезпечується 

лише через локальну мережу університету). 
 Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки: 

library.nuft.edu.ua/inform/instruktciya.pdf  
 Інструкція для пошуку у фонді бібліотеки навчально-методичної 

літератури з навчальних дисциплін: 
http://library.nuft.edu.ua/inform/instr.pdf 

 Чат JivoSite - це онлайн-консультант для спілкування з відвідувачами 
нашого сайту в режимі реального часу. Онлайн-консультація щодо роботи 
та послуг бібліотеки надається з понеділка по п’ятницю з 10 по 17 годину. 

 Визначення кодів універсальної десяткової класифікації (УДК) на всі 
видання. Замовлення можна надіслати на е-mail: kod_udk@ukr.net або 
звертатись особисто у відділ інформаційно-аналітичної та довідково-
бібліографічної роботи науково-технічної бібліотеки (корпус Д, другий 
поверх, ліве крило, кім. 9). Довідки за тел. 287-92-09, 92-09 (внутрішній). 
 

 
 
 
 

 
Пропонуємо до Вашої уваги 

«Інструкцію по користуванню електронними 
ресурсами бібліотеки», 

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

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

 
 

Послуги та сервіси 

Наша електронна адреса : 
 library@nuft.edu.ua 

 

Увага! 
Інструкція по користуванню  

е-ресурсами 
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