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для науковців. 
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 Інформаційне забезпечення 
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 Основи інформаційної 
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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:  
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/12345678
9/28747/1/instruktciya.pdf  
 Інструкція для пошуку у фонді бібліотеки 
навчально-методичної літератури з навчальних 
дисциплін: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2874
8/1/instr.pdf 
 Інструкція по створенню профілю вченого 
в GOOGLE Академії: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2875
1/1/Google%20Scholar.pdf 
 Оформлення бібліографічних посилань у 
наукових роботах: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2875
2/1/poradnyk.pdf 
 Інструкція по реєстрації та наповненню 

профілю в ORCID: 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2
8750/1/ORCID.pdf 
 Інструкція по самостійному розміщенню 

публікацій (самоархівуванню) в 
Інституційному репозитарії Національного 
університету харчових технологій: 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2
8749/1/eNUFTIR.pdf 
Визначення кодів універсальної десяткової 
класифікації (УДК) на всі видання. 
Замовлення можна надіслати на е-mail: 
kod_udk@ukr.net або звертатись 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). 

Наш e-mail: 
library@nuft.edu.ua 
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Нові надходження № 7 (липень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад.               
І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2019. – 31 с.  

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що 
надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у липні 2019 року. Подано повний 
бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце 
знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. 

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

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

Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам закладів вищої освіти. 

Зміст 
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 001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 
  

36.129 
 

     Основи технічної творчості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" 
освітньо-професійної програми "Розробка та виробництво упаковки" денної 
форми навчання / уклад. : С. О. Удодов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 50 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 
                                                                                                             УДК  001.891.3(07) 
 

66.23 
 

     Науково-дослідницький практикум [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання і 
переробки зерна" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Корж,                          
І. В. Ноздрюхіна, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
53 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології зберігання і переробки зерна.                                            УДК  001.89(07) 
 

69.113 
 

     Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять 
та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 162 освітньо-професійних програм "Промислова біотехнологія", 
"Фармацевтична біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. :                                        
О. І. Скроцька, Т. П. Пирог ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 32 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                                 УДК  001.89(07) 
 

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
  

004.7 
Д53 

     Дмитрієва Н. О. Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в 
національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка 
та управління національним господарством" / Дмитрієва Наталія  
Олександрівна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)            УДК  339:004.738.5(477)(043.3) 
 

45.141 
 

     Бергер A. Д. Електронна комерція [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання / A. Д. Бергер,                                     
К. Ю. Семененко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 72 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                 УДК  004.738.5:339(07) 
 

50.33 
 

     Інформатика і систематологія [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 
"Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія та екоменеджмент" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. О. Овчарук, І. В. Ющук ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 86 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. інформатики.                                 УДК  004(07) 
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50.34 
 

     Вовкодав Н. І. Інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. /   
Н. І. Вовкодав, В. О. Овчарук, І. В. Ющук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 115 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.  
– каф. інформатики.                                                                              УДК  004(075.8) 
 

51.52 
 

     Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 
"Комп'ютерні науки" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Гладка, І. В. Струнін, Р. О. Бойко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 201 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інформаційних систем. 
                                                                                                                       УДК  004(07) 
 

100.97 
 

     Програмно-технічні комплекси і промислові контролери. Частина 2 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
С. М. Швед, С. С. Шаруда, Д. В. Мацебула ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління.  
                                                                                                      УДК  004.384:681.5(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

005.3 
Ч-46 

     Чередник А. О. Забезпечення ефективності розвитку машинобудівних 
підприємств при виборі організаційної форми венчурного бізнесу : автореф. дис. 
... канд. екон. наук: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)" / Чередник Анна Олегівна ; Харків. нац. екон. 
ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                             УДК  005.336.1:[330.341.1:621](043.3) 
 

45.138 
 

     Управління стартап-проектами [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання / уклад. :                                      
В. А. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 32 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу. 
                                                                                                   УДК  005.8:330.341.1(07) 
 

46.175 
 

     Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-
професійної програми "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
І. В. Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                                    УДК  005.332.4(07) 
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46.176 
 

     Competitiveness Management at Enterprises [Electronic resource] : methodical 
recommendations for implementation of term project for applicants of educational 
degree "Bachelor", speciality 073 "Management" educational-professional programme 
"Management" full-time training / author : I. V. Yevsieieva ; National university of 
food technologies. – Kyiv : NUFT, 2019. – 25 p. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.  
                                                                                                             УДК  005.332.4(07) 
 

46.177 
 

     Management [Electronic resource] : methodical recommendations for 
implementation of term paper for applicants of educational degree "Bachelor", 
speciality 073 "Management" educational-professional programme "Management" 
full-time training / author : I. V. Yevsieieva ; National university of food technologies. 
– Kyiv : NUFT, 2019. – 18 p. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.                 УДК  005(07) 
 

46.179 
 

     Корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Березянко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                                  УДК  005.35(07) 
 

46.180 
 

     Корпоративне управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення. дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-
професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Березянко ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.            УДК  005.35(07) 
 

46.181 
 

     Стратегічний аналіз в управлінні [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми 
"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. П. Дунда ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                      УДК  005.21:005.52(07) 
 

46.182 
 

     Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-
професійної програми "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
С. А. Стахуpська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 65 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                              УДК  005:330.322(07) 
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46.184 
 

     Дунда С. П. Обгрунтування стратегічних рішень [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і 
адміністрування" денної та заочної форм навчання / С. П. Дунда ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 50 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                                  УДК  005.21(07) 
 

46.185 
 

     Дунда С. П. Теорія організації [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Менеджмент" денної та заочної форм навчання  / 
С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 50 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                                           УДК  005.7(07) 
 

46.186 
 

     Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять 
та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 69 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.       УДК  005.332.4(07) 
 

46.190 
 

     Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійних програм "Менеджмент 
організацій і адміністрування", "Логістика", "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Якимчук ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                                    УДК  005.8(07) 
 

46.195 
 

     Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076, 073 освітньо-професійних 
програм "Управління персоналом та економіка праці", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. :             
Т. В. Березянко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 60 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                                       УДК  005.35(07) 
 

73.111 
 

     Системи менеджменту якості харчової продукції [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної 
програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", денної форми 
навчання / уклад. : В. В. Кійко, М. В. Янчик, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                                 УДК  005.336.3:658.56(07) 
 

  

 
 

6 



 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
  

73.114 
 

     Міжнародне технічне регулювання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр", 
спеціальності 181, освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та 
безпека харчової продукції" денної та заочної форм навчання / уклад. :                              
Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 54 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                               УДК  006.022:339.9(07) 
 

73.115 
 

     Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної 
програми "Якість, стандартизація та сертифікація", денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Г. Д. Гуменюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.                  УДК  006.063:658.516(07) 
 

 174 ПРОФЕСІЙНА ТА ДІЛОВА ЕТИКА 
  

49.107 
 

     Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера-аудитора 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік 
і аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. М. Духновська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.           УДК  174:657-057.16(07) 
 

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
  

 
330.322 ІНВЕСТИЦІЇ. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ 

  
46.174 

 
     Інвестування ЗЕД [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. :                
О. М. Пєтухова; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                            УДК  330.322:339.9(07) 
 

 
331.1 ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 

  

331.1 
М17 

     Максимюк Г. М. Організаційно-економічні важелі рейтингування трудового 
потенціалу в національній економіці : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.03 
"Економіка та управління національним господарством" / Максимюк Ганна 
Миколаївна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                          УДК  331.108.38(043.3) 
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46.191 
 

     Технології рекрутингу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" освітньо-професійної програми "Управління персоналом та 
економіка праці" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Лисенко,                   
Л. М. Минко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                                   УДК  331.108.37(07) 
 

46.192 
 

     Лисенко О. А. Технології рекрутингу [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми 
"Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм навчання / 
О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 54 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                                  УДК  331.108.37(07) 
 

46.194 
 

     Організаційна продуктивність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" освітньо-професійної програми "Управління персоналом та економіка 
праці" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                             УДК  331.101.6(07) 
 

 
334.7 ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  
45.139 

 
     Стахурський В. О. Основи підприємництва [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання /                    
В. О. Стахурський, А. Д. Бергер ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
86 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                           УДК  334.722(07) 
 

 
336 ФІНАНСИ 

  

336.1 
Д11 

     Дяченко Ю. А. Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію 
інструментами біржового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 
"Економіка та управління національним господарством" / Дяченко Юлія 
Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. 
– 22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                             УДК  336.144.36:63-027.3:336.7(043.3) 
 

 
338.24 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 

  

338.24 
Б93 

     Бутенко В. М. Державне регулювання розвитку біоекономіки : автореф. дис. ... 
д-ра. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним 
господарством" / Бутенко Віра Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2019. – 39 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)           УДК  338.242.4(043.3) 
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338.24 
О-35 

     Овчар П. А. Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах 
трансформації національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Овчар Петро 
Андрійович ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                              УДК  338.24:[330.34+656](477)(043.3) 
 

 
338.43 ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
338.43 

Л84 
     Лункіна Т. І. Формування соціальної відповідальності суб'єктів аграрного 
сектору економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка 
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Лункіна 
Тетяна Іванівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2019. – 48 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                     УДК  338.43:005.35(043.3) 
 

 
339.138 МАРКЕТИНГ 

  
45.137 

 
     Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" освітньо-
професійної програми "Маркетинг" денної та заочної форм навчання /                              
О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 224 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                         УДК  339.138:005(07) 
 

45.140 
 

     Бергер A. Д. Інноваційні маркетингові рішення [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Мaгістр" спеціальності 075 
"Маркетинг" освітньо-професійної програми "Маркетинг" денної і заочної форм 
нaвчання / A. Д. Бергер, О. В. Безпалько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 91 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. маркетингу.                                                                 УДК  339.138:330.341.1(07) 
 

 
339.7 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

  
48.89 

 
     Еш С. М. Міжнародні фінансові ринки [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 292 
"Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійної програми "Міжнародна 
економіка" денної форми навчання / С. М. Еш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 174 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фінансів.                                                                            УДК  339.7(07) 
 

 
339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 

  
103.42 

 
     Міжнародні відносини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні 
відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" денної 
форми навчання / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. міжнародної економіки.                                                                  УДК  339.9(07) 
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 347 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 
  

43.177 
 

     Рідкоус В. В. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа", освітньо-професійної програми "Готельна і ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / В. В. Рідкоус ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 122 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.                    УДК  347.77(07) 
 

 36 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ 
ПОТРЕБ  

 
366.1 ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА 

  

45.142 
 

     Стеценко В. А. Поведінка споживачів [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 061 "Журналістика" освітньо-
професійної програми "Реклама та зв’язки з громадськістю", та 075 "Маркетинг" 
освітньо-професійної програми "Маркетинг" денної та заочної форм навчання /    
В. А. Стеценко, Н. М. Соломянюк, Л. В. Хав'юк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 64 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. маркетингу.                                                                    УДК  366.12(07) 
 

 
368 СТРАХУВАННЯ 

  

368 
Б61 

     Біла Д. В. Регулювання діяльності страхових компаній в Україні : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Біла Дарина 
Валеріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)           УДК  368.032.1(043.3) 
 

 502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
  

33.92 
 

     Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" освітньо-професійної 
програми.  "Холодильні техніка та технології", спеціальності 144 
"Теплоенергетика" освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент та 
аудит" та "Теплоенергетика та енергоефективні технології" заочної форми 
навчання / уклад. : Я. І. Засядько, Н. В. Іващенко ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2019. – 11 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки. 
                                                                                          УДК  502.171:620.9]:349.6(07) 
 

57.104 
 

     Програма виробничої практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" ІV 
курсу спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія та 
екоменеджмент" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. :                       
О. В. Тогачинська, О. М. Салавор, О. В. Ничик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.                      УДК  502/504(07) 
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57.106 
 

     Тогачинська О. В. Екологічна безпека [Електронний ресурс] : курс лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-
професійної програми "Екологія та екоменеджмент" денної та заочної форм 
навчання / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 101 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.                        УДК  504.06(07) 
 

57.108 
 

     Менеджмент відходів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія" 
освітньо-професійної програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" 
та спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньо-
професійної програми "Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці. 
                                                                                                      УДК  502.174.1:005(07) 
 

57.109 
 

     Органічні сполуки довкілля [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" 
освітньо-професійної програми "Екологія та екоменеджмент" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : А. В. Котинський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 141 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.               502/504:[547+542](07) 
 

57.111 
 

     Органічні сполуки довкілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної 
програми "Екологія та екоменеджмент" денної та заочної форм навчання /  
уклад. : А. В. Котинський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 31 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
екологічної безпеки та охорони праці.                                       502/504:[547+542](07) 
 

57.112 
 

     Екологічний консалтинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної 
програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми 
навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці. 
                                                                                                                УДК  502/504(07) 
 

57.113 
 

     Екологія міських та промислових систем [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 101 освітньо-професійної програми "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони 
праці.                                                                                                         УДК  504.5(07) 
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57.114 
 

     Береза-Кіндзерська Л. В. Методи вимірювання параметрів навколишнього 
середовища [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми 
"Екологія та екоменеджмент" денної та заочної форм навчання / Л. В. Береза-
Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 131 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки 
та охорони праці.                                                                                  УДК  502/504(07) 
 

57.116 
 

     Ничик О. В. Екологія міських та промислових систем [Електронний ресурс] : 
курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 
"Екологія" спеціалізації "Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання /                       
О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. –  каф. екологічної безпеки та охорони праці.                         УДК  504.5(07) 
 

57.117 
 

     Екологія та охорона довкілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольних робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія та екоменеджмент" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 32 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони 
праці.                                                                                                     УДК  502/504(07) 
 

 51 МАТЕМАТИКА 
  

46.193 
 

     Економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. : 
О. А. Лисенко, Л. О. Коннова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 64 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                                       УДК  519.86(07) 
 

50.35 
 

     Чисельні методи [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 
освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. І. Вовкодав, О. П. Андріюк ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2019. – 120 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інформатики.                                       УДК  519.61: 004(07) 
 

52.47 
 

     Юрик І. І. Вища математика (модуль V-VІ) [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей: 122 
"Комп’ютерні науки" освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки", 151 
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної 
програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / І. І. Юрик, С. В. Гузенко, Г. А. Циганкова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 163 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої математики імені проф. Можара В. І.  
                                                                                                                         УДК  51(07) 
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54 ХІМІЯ 

  

 
543 АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ 

  
543 
К95 

     Кучеренко Д. Ю. Розробка та оптимізація глутамат-чутливого біосенсора для 
потреб медицини та контролю якості харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. 
біол. наук : 03.00.20 "Біотехнологія" / Кучеренко Дар'я Юріївна ; Ін-т 
молекулярної біології і генетики. – Київ, 2019. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                                 УДК  543.06+577.15+543.553(043.3) 
 

 
556 ГІДРОЛОГІЯ 

  

57.105 
 

     Харченко В. В. Гідрологія та геологія [Електронний ресурс] : курс лекцій для 
здобувачів спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія 
та екоменеджмент" денної та заочної форм навчання / В. В. Харченко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 121 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці. 
                                                                                                               УДК  556+551(07) 
 

 
57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 

  

 
576 КЛІТИННА ТА СУБКЛІТИННА БІОЛОГІЯ 

  

576.5 
В19 

     Васильєв Р. Г. Морфофункціональні властивості постнатальних 
мультипотентних стовбурових клітин-похідних нервового гребня з волосяного 
фолікула та біотехнологічні аспекти їх використання у регенеративній   
медицині : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 "Біотехнологія" / Васильєв 
Роман Геннадійович ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2019. – 28 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                                  УДК  576.524+576.35:577.12(043.3) 
 

 
577 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ. БІОХІМІЯ 

  

57.110 
 

     Біотрансформація органічних речовин в живих організмах [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія та 
екоменеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Котинський,         
О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
110 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
екологічної безпеки та охорони праці.                                                  УДК  577.1(07) 
 

69.117 
 

     Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійної програми 
"Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. :                       
В. О. Красінько, С. М. Тетеріна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –  
22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                          УДК  577.23:504(07) 
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579 МІКРОБІОЛОГІЯ 

  
579.6 
С52 

     Смуток О. В. L- і D-лактат-селективні оксидоредуктази, рекомбінантні 
клітини дріжджів Ogataea polymorpha та нанорозмірні матеріали для розробки 
нових ензиматичних і біосенсорних підходів кількісного аналізу молочної 
кислоти : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.07 "Мікробіологія" / Смуток Олег 
Володимирович ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2019. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                  УДК  579.6:577.152.1+549.9:661.746.2(043.3) 
 

69.120 
 

     Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та 
інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічна технологія" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Л. М. Буценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 65 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біотехнології і мікробіології.                                                           УДК  579.6(07) 
 

69.121 
 

     Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та 
інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічна технологія" заочної форми 
навчання / уклад. : Л. М. Буценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                                   УДК  579.6(07) 
 

69.119 
 

     Загальна мікробіологія і вірусологія [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійної програми 
"Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна" денної 
форми навчання / уклад. : Т. П. Пирог, Л. В. Ключка; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.                   УДК  579+578(07) 
 

 
60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 

  
69.115 

 
     Скроцька О. І. Методи молекулярної біотехнології [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 
"Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійних програм "Промислова 
біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форм                  
навчання  / О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 111 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                                        УДК  60(07) 
 

69.116 
 

     Методологія розробки нормативно-технічної документації [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр". спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-
професійної програми "Біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. :                        
В. О. Красінько, С. М. Тетеріна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –  
22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                            УДК  60.001.89(07) 
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69.118 
 

     Слободян О. П. Біобезпека та якість продуктів харчування [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійної програми 
"Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання / О. П. Слободян ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 92 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                 УДК  608.3:[604.4:664](07) 
 

69.122 
 

     Методи молекулярної біотехнології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" освітньо-професійної програм "Промислова біотехнологія", 
"Фармацевтична біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. :                                       
О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 35 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і 
мікробіології.                                                                                                  УДК  60(07) 
 

69.123 
 

     Методи молекулярної біотехнології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійних 
програм "Фармацевтична біотехнологія", "Промислова біотехнологія" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. П. Пирог, О. І. Скроцька, В. О. Красінько ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                                         УДК  60(07) 
 

101.37 
 

     Бондаренко С. П. Технологія синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньо-
професійної програми "Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів" денної та заочної форм навчання / С. П. Бондаренко, О. В. Подобій ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 88 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів.                                                                           УДК  602.4(07) 
 

 
61 МЕДИЧНІ НАУКИ 

 
612 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

  

612.8 
П19 

     Пастухов А. О. Na+-залежний транспорт глутамату та екзоцитоз в нервових 
терміналях головного мозку за умов гіпотермії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 
03.00.04 "Біохімія" / Пастухов Артем Олегович ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2019. – 22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)       УДК  612.822:612.59:577.31(043.3) 
 

 
613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 

  

63.42 
 

     Біоактивні харчові компоненти і здоров'я [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 освітньо-професійної програми "Технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання  
/ уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології оздоровчих продуктів.                                 УДК  613.292+577.12(07) 
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63.43 
 

     Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та технологіях оздоровчих продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання курсового проекту для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 93 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів.              УДК  613.292:330.341.1(07) 
 

63.44 
 

     Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та технологіях оздоровчих продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних 
занять для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм    
навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                                      УДК  613.292:330.341.1(07) 
 

 
62 МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 

 
621.313 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 

  
34.38 

 
     Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 141 освітньо-професійної програм "Електротехнічні системи 
електроспоживання", "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. електропостачання і енергоменеджменту.               УДК  621.313(07) 
 

 
621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 

  
33.93 

 
     Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" освітньо-
професійної програми "Холодильна техніка та технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. Ю. Пилипенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 41 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. теплоенергетики та холодильної техніки.                                  УДК  621.56(07) 
 

33.94 
 

     Форсюк А. В. Холодильні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій (частина 
IІI. Допоміжне обладнання холодильних машин) для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" освітньо-
професійної програми "Холодильні машини і установки" денної та заочної форм 
навчання / А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 54 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки.                                          УДК  621.56(07) 
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621.59 КРІОГЕННЕ ОБЛАДНАННЯ 

  
33.95 

 
     Кріогенна техніка та технологія [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" освітньо-професійної програми "Холодильні машини і 
установки" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. М. Масліков ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.  
                                                                                                                  УДК  621.59(07) 
 

 
621.914 ФРЕЗЕРУВАННЯ 

  
621.9 
П18 

     Парненко В. С. Дискові обкатні фрези для обробки відрізних пил з 
нерівномірним кроком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 "Процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти" / Парненко Валерія Сергіївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ, 2019. –     
22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                            УДК  621.914.5(043.3) 
 

 
631 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
631.3 
Ш37 

     Шевченко С. А. Концепція підвищення ефективності машиновикористання в 
рослинництві технічним обслуговуванням за станом : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
гвиробництва" / Шевченко Сергій Анатолійович ; Харків. нац. техн. ун-т с.-г.                     
ім. П. Василенка. – Харків, 2019. – 40 с.  
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)              УДК  631.3:621.8.004.58(043.3) 
 

57.107 
 

     Грунтоознавство [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-
професійної програми "Екологія та екоменеджмент" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.  
                                                                                                                    УДК  631.4(07) 
 

 
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 

  
68.76 

 
     Тимчук А. В. Науково-практичні основи технології молочних продуктів 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання /                       
А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 98 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і 
молочних продуктів.                                                                         УДК  637.1.001(07) 
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68.77 
 

     Тимчук А. В. Логістичні системи молокопереробних підприємств 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної 
форм навчання / А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –    
45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології молока і молочних продуктів.                                  УДК  637.1:658.78(07) 
 

68.78 
 

     Логістичні системи молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять 
та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології молока і молочних продуктів.                          УДК  637.1:658.78(07) 
 

68.79 
 

     Ющенко Н. М. Хімія та фізика молока і молочних продуктів [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Н. М. Ющенко,                   
У. Г. Кузьмик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 89 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і 
молочних продуктів.                                                                           УДК  637.1.04(07) 
 

68.80 
 

     Інновації молокопереробної галузі [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, 
консервування та переробки молока" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 87 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології молока і молочних продуктів.                             УДК  637.1:330.341.1(07) 
 

68.81 
 

     Грек О. В. Інновації молокопереробної галузі [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування 
та переробки молока" денної та заочної форм навчання  / О. В. Грек,                                  
О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 70 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і 
молочних продуктів.                                                               УДК  637.1:330.341.1(07) 
 

68.82 
 

     Інновації молокопереробної галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                                   УДК  637.1:330.341.1(07) 
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68.83 
 

     Програма технологічної практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : 
О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.                      УДК  637.1(07) 
 

68.84 
 

     Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / 
уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.   УДК  637.1(07) 
 

68.87 
 

     Грек О. В. Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної 
форм навчання / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 111 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.  
                                                                                               УДК  637.1-043.86(100)(07) 
 

68.88 
 

     Онопрійчук О. О. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної 
сировини [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та 
заочної форм навчання / О. О. Онопрійчук, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 87 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                           УДК  637.1:502.174.1]:001(07) 
 

68.89 
 

     Онопрійчук О. О. Методи оптимізації процесів виробництва молочних та 
молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки 
молока" денної та заочної форм навчання / О. О. Онопрійчук, Н. М. Ющенко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 98 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних 
продуктів.                                                                                      УДК  637.1-048.34(07) 
 

68.90 
 

     Методи оптимізації процесів виробництва молочних та молоковмісних 
продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки 
молока" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. О. Онопрійчук,                              
Н. М. Ющенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 68 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і 
молочних продуктів.                                                                    УДК  637.1-048.34(07) 
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68.91 
 

     Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольних робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. : О. В. Грек,                                  
О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –  
20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології молока і молочних продуктів.                 УДК  637.1:330.341.1-047.58(07) 
 

 
637.5 ПЕРЕРОБКА М’ЯСА 

  
67.33 

 
     Методичні рекомендації до виконання випускової кваліфікаційної роботи на 
здобуття освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та 
переробки м’яса" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] /   
уклад. : Л. В. Пешук, О. А. Топчій, О. І. Гащук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.                             УДК  637.5(07) 
 

 
64 ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ХАРЧУВАННЯ 
  

43.176 
 

     Рідкоус В. В. Прикладні методи досліджень в готельно-ресторанному 
господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", освітньо-
професійної програми "Готельна і ресторанна справа" денної та заочної форм 
навчання / В. В. Рідкоус ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 134 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                                     УДК  640.4:001.89(07) 
 

43.174 
 

     Електронні системи готельно-ресторанного господарства. Змістовий модуль 2 : 
Системи управління закладами ресторанного господарства [Електронний  
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми 
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / уклад. :                          
О. М. Люлька, В. О. Губеня, О. В. Бортнічук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 80 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.                                  УДК  640.4:004(07) 
 

43.178 
 

     Литвинець Л. Ф. Менеджмент готельно-ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми 
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання /                                         
Л. Ф. Литвинець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 282 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                                          УДК  640.4:005(07) 
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43.179 
 

     Литвинець Л. Ф. Маркетинг готельно-ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми 
"Готельно-ресторанна права" денної та заочної форм навчання /                                        
Л. Ф. Литвинець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 146 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                                   УДК  640.4:339.138(07) 
 

43.180 
 

     Сильчук Т. А. Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 241 
"Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми "Готельна і 
ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / Т. А. Сильчук,                                   
І. В. Дочинець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 148 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                              УДК  640.43:330.341.1(07) 
 

47.24 
 

     Хімія і технологія сировини ресторанного господарства [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Матиящук, А. В. Мурзін ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 18 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 
аюрведичної продукції.                                                               УДК  640.43:641.1(07) 
 

47.28 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої-професійної 
програми "Технології в ресторанному господарстві" денної та заочної форм 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. С. Павлюченко, А. В. Гавриш,                      
В. М. Михайленко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції.                             УДК  640.4(07) 
 

47.31 
 

     Ресторанна справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної 
програми "Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                         
О. С. Павлюченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції.                               УДК  640.43(07) 
 

 
641.5 ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ 

  
43.181 

 
     Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних 
робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа" освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Кирпіченкова, О. С. Пушка ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 80 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.  
                                                                                                        УДК  641.5:640.43(07) 
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43.182 
 

     Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум (модуль 4) для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-
кваліфікаційної програми "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. М. Кирпіченкова, О. С. Пушка ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 85 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.          УДК  641.5:640.43(07) 
 

 
657 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

  
49.106 

 
     Систематизація та оптимізація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік і аудит" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Т. Ю. Редзюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. обліку і аудиту.                                                                       УДК  657-048.34(07) 
 

49.109 
 

     Особливості обліку за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-
професійної програми "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
Г. Г. Осадча ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту. 
                                                                                                                       УДК  657(07) 
 

49.108 
 

     Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік 
і аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Колос, С. М. Ніколаєнко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 109 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.  УДК  657(100)(07) 
 

 
657.4 РАХУНКИ. СИСТЕМИ РАХУНКІВ 

  
657.4 
К38 

     Кійко Ю. Т. Внутрішній аудит діяльності банків : організаційно-методичне 
забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук 08.00.09 "Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Кійко Юрій Тарасович ; 
Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                   УДК  657.471:336.71(043.3) 
 

657.4 
М90 

     Мулінська Г. В. Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних 
підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності)" / Мулінська Галина Володимирівна ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 
2019. – 21 с.  
Кільк. прим. :  1  Науковий читальний зал) 
                                                                            УДК  657.471:[334:665.7:339.37](043.3) 
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657.4 
Н84 

     Носач Н. М. Облік і аналіз реалізації товарів в підприємствах торгівлі : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної діяльності)" / Носач Наталія Михайлівна ; Харків. 
держ .ун-т харч. та торг. – Харків, 2019. – 25 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                            УДК  657.422.8(043.3) 
 

 
658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  
 

658.1 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
  

103.45 
 

     Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 
"Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна 
економіка" денної форми навчання / уклад. : С. О. Гуткевич, М. І. Рудая ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 39 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки. 
                                                                                                                    УДК  658.1(07) 
 

103.46 
 

     Ризики та економічна безпека підприємства [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні 
економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" 
денної форми навчання / уклад. : С. О. Гуткевич, Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки. 
                                                                                      УДК  658.1:[005.934+005.334(07) 
 

 
658.3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЛЮДЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ 

  
658.3 
К49 

     Климчук А. О. Формування механізму оцінки, мотивації та стимулювання 
персоналу в управлінні підприємством : автореф. дис. ... д-ра екон. наук 08.00.04 
"Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / 
Климчук Альона Олегівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                             УДК  658.3.007:331.108.43]:621(043.3) 
 

 
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

  
658.5 
М50 

     Менчинська О. М. Управління інноваційним розвитком бізнес-процесів 
підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості : автореф. дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)" / Менчинська Олена Миколаївна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                            УДК  658.589:330.341.1:334.758(043.3) 
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46.187 
 

     Планування і контроль на підприємстві [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-
професійної програми "Економіка підприємства" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. А. Баталова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                                         УДК  658.5(07) 
 

 
658.788 ВІДПРАВЛЕННЯ. ЕКСПЕДИЦІЯ (ТОВАРІВ) 

46.183 
 

     Сучасні технології транспортування в логістиці [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент", освітньо-професійної програми "Менеджмент" денної форми 
навчання / уклад. : Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –           
32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                    УДК  658.788.5:658.286(07) 
 

46.189 
 

     Обгрунтування логістичних рішень [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент", освітньо-професійної програми 
"Логістика" денної форми навчання / уклад. : О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту. 
                                                                                                                УДК  658.788(07) 
 

 
663 БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
64.52 

 
     Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і 
виноробства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та підготовки до практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : М. В. Бондар, А. М. Куц, С. І. Олійник, П. М. Бойко,                           
Р. М. Мукоїд ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології 
продуктів бродіння і виноробства.                           УДК  663.1/.2-047.36+658.78](07) 
 

64.53 
 

     Бондар М. В. Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів 
бродіння і виноробства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та 
заочної форм навчання / М. В. Бондар, А. М. Куц ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2019. – 202 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства. 
                                                                                      УДК  663.1/.2-047.36+658.78](07) 
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64.54 
 

     Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і 
виноробства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології продуктів 
бродіння і виноробства" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Бондар, 
А. М. Куц, С. І. Олійник, П. М. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 89 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства. 
                                                                                      УДК  663.1/.2-047.36+658.78](07) 
 

 
664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  
36.127 

 
     Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Загальне технологічне 
обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. :         
С. О. Удодов, О.М. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 39 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин 
і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.                           УДК  664(07) 
 

38.66 
 

     Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми 
"Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Є. М. Бабко, В. В. Пономаренко, В. В. Олішевський ; Нац.    
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та 
комп'ютерних технологій проектування.                                                 УДК  664(07) 
 

38.67 
 

     Обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійних 
програм "Інжиніринг харчових виробництв", "Інжиніринг фармацевтичних та 
біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. :                        
С. Ю. Лементар, Ю. І. Вересоцький, В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій 
проектування.                                                                                              УДК  664(07) 
 

38.68 
 

     Обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми   
навчання / уклад. : С. Ю. Лементар, А. І. Маринін, Р. Л. Якобчук,                                       
О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 
                                                                                                                       УДК  664(07) 
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43.169 
 

     Food chemistry [Electronic resource] = Харчова хімія : laboratory practicum for 
Bachelor degree applicants speciality 241 "Hotel and Restaurant Business" 
educational-professional program "Hotel and Restaurant Business" full-time training 
/ authors : V. F. Dotsenko, O. M. Tyshchenko, O. O. Bloshchynska ; National 
University of Food Technologies. – Kyiv : NUFT, 2019. – 80 p. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної 
справи.                                                                                                     УДК  664:54(07) 
 

46.188 
 

     Контролінг харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181"Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми 
навчання / уклад. : О. В. Тур, М. П. Побережна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.                      УДК  664:658.562(07) 
 

58.45 
 

     Токсикологія харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійних програм "Харчові технології та 
інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної 
форми навчання / уклад. : Л. М. Мазур, Н. Ю. Зінченко, С. О. Ковальова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 107 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.   УДК  664:615.9(07) 
 

58.46 
 

     Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійних програм "Харчові технології та 
інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної 
форми навчання / О. Г. Макаренко, Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. П. Бондаренко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 255 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.        УДК  664:54(07) 
 

65.81 
 

     Інноваційні технології органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології органічних харчових продуктів" денної форми навчання / 
уклад. : О. О. Кохан, В. М. Ковбаса ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.        УДК  664:330.341.1(07) 
 

73.112 
 

     Харчова токсикологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньо-
професійної програми "Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                                             УДК  664:615.9(07) 
 

 
 

26 



73.113 
 

     Харчова токсикологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та безпека харчових 
продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Мельник,                                   
Н. П. Шаповалова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                                      УДК  664:615.9(07) 
 

 
664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
65.84 

 
     Технологічний контроль на борошняних, кондитерських, та 
харчоконцентратних підприємствах [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. О. Фалендиш ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                          УДК  664.6'68'87:658.562.3(07) 
 

65.85 
 

     Фалендиш Н. О. Технологічний контроль на борошняних, кондитерських, та 
харчоконцентратних підприємствах [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та 
заочної форм навчання / Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                          УДК  664.6'68'87:658.562.3(07) 
 

 
664.8.047 КОНСЕРВУВАННЯ СУШІННЯМ 

  
664.8 
С17 

     Самойленко К. М. Інтенсифікація тепломасообміну при купажуванні та 
сушінні антиоксидантної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 
"Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" / Самойленко Катерина 
Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофіз. – Київ, 2019. – 25 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)           УДК  664.8.047(043.3) 
 

 
665.58 КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 

  
101.34 

 
     Розробка жирових і косметичних продуктів та технологій [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвська, О. М. Громова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 70 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів.                                                                                         УДК  665.58.011(07) 
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101.35 
 

     Розробка жирових і косметичних продуктів та технологій [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології рослинних 
олій, жирових та косметичних продуктів" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Є. І. Шеманська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 70 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.           УДК  665.58.011(07) 
 

101.36 
 

     Інновації у технологіях олійної та косметичної галузей [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Т. Т. Носенко, Є. І. Шеманська ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.  
                                                                                                 УДК  665.58:330.341.1(07) 
 

 94(477) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
  

39.24 
 

     Левицька Н. М. Довідник з історії та культури України [Електронний   
ресурс] / Н. М. Левицька, О. З. Силка, О. А. Пивоваренко ; Нац. ун-т харч. 
технол. –  Київ : НУХТ, 2019. – 173 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін. 
                                                                                             УДК  94(477)+008(477)](035) 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
  

1.       Travel professional magazin. № 2 (67). – Киев, 2019. 
  

2.       Ukrainian food journal : international scientific journal. vol. 8. № 1. – Kyiv: 
NUFT, 2019. 
  

3.       Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни : 
зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 січ. 2018 р., м. Київ, Україна / 
Київ. екон. наук. цент. – Київ, 2018.  
  

4.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 6, № 7. – Київ, 
2019. 
 

5.       Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 1. – 
Київ, 2019. 
  

6.       Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. № 3 (251). – Київ, 2019. 
  

7.       Виноград. Вино : наук.-попул. журн. № 3-4 (133-134). – Київ, 2019. 
  

8.       Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 2 (73). – Київ, 2019. 
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9.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 4 (177), № 5 (178). – Київ, 2019. 
 

10.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 4 (273), № 5 (274). – Київ, 
2019. 
 

11.       Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та 
громад.-полiт. журн. № 6, № 7. – Київ, 2019.  
  

12.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 3. – Київ, 2019. 
  

13.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 6 (109),                
№ 7 (110). – Київ, 2019. 
  

14.       Екологічна безпека підприємства : практ. енциклопедія : в 2 ч. № 4. – 
Київ, 2019. 
  

15.       Екологія підприємства : спец. журн. № 7 (84). – Київ, 2019. 
  

16.       Економіка харчової промисловості : щокв. наук. журн. Т. 11. № 2. – Одеса, 
2019. 
  

17.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 3. – Харків, 
2019. 
  

18.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 6. – Київ, 2019. 
  

19.       Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.-вироб. журн. Т. 19. № 1 (73). – 
Одеса, 2019. 
 

20.       Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. № 3 (104). – 
Київ, 2019. – (економічні науки). 
 

21.       Інтегровані технології та енергозбереження : щокв. наук.-практ. журн.                     
№ 2. – Харків, 2019. 
  

22.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 6. – Київ, 2019. 
  

23.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. 
№ 6. – Київ, 2019. 
  

24.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 7. – 
Київ, 2019. 
  

25.       Казна України : всеукр. наук.-практ. вид. № 4 (69). – Київ, 2019. 
  

26.       Контроль якості та безпечності харчової продукції. № 3. – Київ, 2019.  
  

27.       Літопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 7, № 8, 
№ 9, № 10. – Київ, 2019. 
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28.       Маркетинг в Україні : наук.-практ. журн. № 2 (113). – Київ, 2019. 
  

29.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. № 6 (273). – Харьков, 2019. 
  

30.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 3. – Київ, 2019. 
  

31.       Мир туризма. № 3. – Київ, 2019. 
 

32.       Мир упаковки. № 3. – Київ, 2019. 
  

33.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т. 81. № 3. – Київ, 2019. 
  

34.       Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : 
междунар. спец. науч.-аналит. журн. № 1-2 (78-79). – Київ, 2019. 
  

35.       Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 24.                  
№ 6. –   НУХТ, 2018.  
 

36.       Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів : 
зб. тез доп. ХХІІ всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчених, 23-25 
квіт. 2018 р., м. Київ / уклад. : Я. М. Корнієнко; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політех. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ, 2018. 
  

37.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 12 (441),                              
№ 13 (442), № 14 (443), № 15 (444). – Київ, 2019. 
  

38.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 6 (300), № 7 (301). – Київ, 
2019. 
  

39.       Охорона праці : коментарі, розрахунки, шаблони. № 4. – Київ, 2019. 
  

40.       Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 7 (103). – 
Київ, 2019. 
 

41.       Пищевые технологии и оборудование = Food Technologies & Equipment : 
науч.-практ. журн. № 1 (93). – Київ, 2019. 
 

42.       Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т. 22. № 2. – 
Харьков, 2019. 
  

43.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 3. 
– Киев, 2019. 
  

44.       Продукты Украины = Food UA : спец. информ.-аналит. журн. № 1 (93). – 
Киев, 2019. 
  

45.       Промышленная теплотехника : науч.-прикл. журн. Т. 41. № 2. – Киев, 
2019. 
 

46.       Рецепты аптечных продаж. № 7 (85). – Киев, 2019. 
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47.       Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн. № 2. – 
Київ, 2019. 
  

48.       Садівництво і виноградарство. Технології та інновації : междунар. науч.-
аналит. проф. журн. № 3 (17). – Рівне, 2019. 
  

49.       Світ фінансів : наук. журн. № 1 (58). – Тернопіль, 2019. 
 

50.       Системні дослідження та інформаційні технології = System research & 
information technologies : міжнар. наук.-техн. журнал. № 2. – Київ, 2019. 
  

51.       Український реферативний журнал "Джерело" : Укр. РЖ. Сер. 2. № 3. – 
Київ, 2019. 
  

52.       Український туризм. № 3. – Київ, 2019. 
  

53.       Управління якістю : спец. журн. № 7 (19). – Київ, 2019. 
  

54.       Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 5 (160). – Київ, 2019. 
  

55.       Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 41. № 3 (269). – 
Київ, 2019. 
  

56.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 5 (68). – Київ, 
2019. 
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