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 001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 
  

29.50 
 

     Методи та організація досліджень [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 131 
"Прикладна механіка" освітньо-професійної програми "Прикладна механіка" 
денної форми навчання / уклад. : Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, 
С. В. Токарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 21 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
мехатроніки та пакувальної техніки.                                              УДК  001.891(07) 
 

47.41 
 

     Прикладні методи досліджень в ресторанному господарстві. Змістовий 
модуль 1. Організація та методи проведення наукових досліджень 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології в ресторанному господарстві" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції.                  УДК  001.891:640.4(07) 
 

47.43 
 

     Прикладні методи досліджень в ресторанному господарстві. Змістовий 
модуль 2. Організація, планування, проведення експерименту, систематизація, 
оформлення та впровадження результатів наукових досліджень [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології в ресторанному господарстві" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : О. А. Коваль, І. Л. Корецька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 54 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.      УДК  001.891:640.4(07) 
 

47.44 
 

     Дослідницький практикум [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології аюрведичних харчових 
продуктів" денної форми навчання / уклад. : А. В. Мурзін, О. В. Кузьмін,                         
О. В. Нєміріч, О. В. Матиящук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
100 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції.                            УДК  001.891(07) 
 

57.122 
 

     Методичне та статистичне забезпечення наукових досліджень [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. :                     
І. Л. Якименко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 21 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
екологічної безпеки та охорони праці.                                             УДК  001.891(07) 
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102.25 
 

     Науково-дослідницький практикум [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" денної форми навчання / уклад. : О. С. Бессараб,                                 
Т. М. Левківська, О. В. Бендерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 81 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                                 УДК  001.891(07) 
 

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
  

004.4 
П64 

     Поточняк Я. В. Моделі, методи та інформаційна технологія створення 
словників предметної області для побудови інформаційних систем : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Поточняк Яна 
Володимирівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2019. – 22 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)              УДК  004.4:81'374(043.3) 
 

004.9 
Ф76 

     Фомін О. О. Інформаційна технологія вторинної спектрально-статистичної 
ідентифікації нелінійних інерційних об'єктів в системах технічної діагностики : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Фомін 
Олександр Олексійович ; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2019. – 44 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)        УДК  004.93'11:004.942(043.3) 
 

38.70 
 

     Метод скінченних елементів (CAE) [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 131 "Прикладна 
механіка" освітньо-професійної програми "Прикладна механіка", спеціальності 
133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійних програм "Інжиніринг 
харчових виробництв" та "Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко,                             
Т. М. Погорілий, В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 116 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 
                                                                                                                УДК  004.94(07) 
 

38.71 
 

     Люлька Д. М. Основи комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 
"Екологія", освітньо-професійної програми "Екологія та екоменеджмент", 
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", освітньо-професійної 
програми : "Хімічна технологія", спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія", освітньо-професійної програми "Біотехнології: фармацевтична, 
промислова, харчова, природоохоронна" денної та заочної форм навчання /                   
Д. М. Люлька, О. А. Єщенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –                  
261 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 
                                                                                                                   УДК  004.9(07) 
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38.72 
 

     Комп'ютерна математика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" 
освітньо-професійної програми "Прикладна механіка", спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Обладнання 
харчових та біотехнологічних виробництв", спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної 
програми "Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження", 
спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" освітньо-професійної 
програми "Холодильні техніка та технології", спеціальності 144 
"Теплоенергетика" освітньо-професійної програми "Теплоенергетика та 
енергоефективні технології", спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" 
освітньо-професійної програми "Розробка та виробництво упаковок" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Погорілий, О. А. Єщенко,                                 
О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 106 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування.  
                                                                                                                УДК  004.42(07) 
 

44.109 
 

     Інформаційне забезпечення бізнесу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних 
робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 
"Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Ткаченко, Т. О. Нагавичко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.              УДК  004:334.7(07) 
 

51.53 
 

     Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових 
продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 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. : Ю. П. Чаплінський ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 91 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інформаційних систем. 
                                                                                    УДК  004:[664:005.336.3'.934(07) 
 

72.67 
 

     Примак Т. Ю. Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання /                  
Т. Ю. Примак, Л. О. Івченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –           
176 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                            УДК  004:338.48(07) 
 

72.79 
 

     Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії [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. : Т. Ю. Примак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                            УДК  004:338.48(07) 
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100.98 
 

     Системна динаміка, математичне та імітаційне моделювання [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 
освітньо-професійної програми "Інтелектуальні комп`ютерні системи керування" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков ; 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  004.358(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

44.112 
 

     Правові аспекти безпеки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                  
О. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 37 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                         УДК  005.934:34(07) 
 

44.121 
 

     Політика та економіка безпеки бізнесу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка 
підприємства" та 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                       
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 15 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                              УДК  005.934(07) 
 

44.122 
 

     Проектна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Рябенко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                                  УДК  005.8(07) 
 

44.124 
 

     Комерційні переговори [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                    
О. І. Відоменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 46 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                    УДК  005.574:174.4(07) 
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44.126 
 

     Стандарти безпеки бізнесу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                      
І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                       УДК  005.934:006(07) 
 

44.131 
 

     Комерційні переговори [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Відоменко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 49 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.       УДК  005.574:174.4(07) 
 

44.132 
 

     Психологія діяльності фахівців з безпеки [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління 
фінансово-економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :           
О. І. Відоменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 48 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                УДК  005.32(07) 
 

44.133 
 

     Новойтенко І. В. Стандарти безпеки бізнесу [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / І. В. Новойтенко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 161 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  
                                                                                                       УДК  005.934:006(07) 
 

45.145 
 

     Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" освітньо-професійної програми 
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Никоненко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 72 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.    УДК  005.332.4(07) 
 

46.197 
 

     Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом [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 "Управління персоналом та економіка праці" заочної форми  
навчання / уклад. : О. М. Соломка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                    УДК  005.95(477)(100)(07) 
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46.199 
 

     Комунікаційний менеджмент [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. : М. П. Побережна ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.    УДК  005:316.77(07) 
 

46.200 
 

     Москаленко В. О. Основи сучасного менеджменту [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент" денної та заочної 
форм навчання / В. О. Москаленко, О. О. Кутас ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.                             УДК  005.01(07) 
 

46.201 
 

     Основи сучасного менеджменту [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Менеджмент" денної та заочної форм            
навчання / уклад. : О. О. Кутас, В. О. Москаленко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 42 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.           УДК  005.01(07) 
 

48.93 
 

     Шірінян Л. В. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання /                            
Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 143 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                       УДК  005:368.021(07) 
 

48.94 
 

     Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. І. Климаш ; Нац.     
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 28 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.       УДК  005:336.14(07) 
 

48.97 
 

     Климаш Н. І. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання /                                 
Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 99 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів. 
                                                                                                         УДК  005:336.14(07) 
 

48.100 
 

     Дем'яненко І. В. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання /                               
І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 184 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                              УДК  005.915(07) 
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72.85 
 

     Бізнес-планування в туризмі та ГРГ [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. Я. Антоненко, Є. О. Музичка ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного 
бізнесу.                                                                                       УДК  005.511:640.4(07) 
 

72.93 
 

     Івченко Л. О. Методи і моделі прийняття рішень [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 241 
"Туризм" освітньо-професійної програми "Туризмознавство" денної та заочної 
форм навчання / Л. О. Івченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
122 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                 УДК  005.311.6+005.53(07) 
 

 069  МУЗЕЇ 
  

72.86 
 

     Музеєзнавство [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальністю 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : К. О. Верес ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.             УДК  069(07) 
 

 159.9 ПСИХОЛОГІЯ 
  

39.22 
 

     Саракун Л. П. Психологія : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
Л. П. Саракун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 85 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
гуманітарних дисциплін.                                                                  УДК  159.9(075.8) 
 

39.25 
 

     Chuhaieva N. Dictionary of psychological terms [Electronic resource] :       
dictionary / N. Chuhaieva ; Нац. ун-т харч. технол. – Кyiv : NUFT, 2019. – 27 p. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
гуманітарних дисциплін.                                                                    УДК  159.9(038) 
 

 316 СОЦІОЛОГІЯ 
  

46.178 
 

     Москаленко В. О. Лідерство, креативність, репутація [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій та 
адміністрування" денної та заочної форм навчання / В. О. Москаленко ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 69 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                            УДК  316.46-026.15(07) 
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 330 ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 
  

 
330.131.7 РИЗИКИ. НЕВПЕВНЕНІСТЬ  

  

46.198 
 

     Побережна М. П. Управління ризиками в логістиці [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" освітньо-професійної програми "Логістика" денної форми 
навчання / М. П. Побережна, О. В. Тур ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. економіки праці та менеджменту.                           УДК  330.131.7:658.7(07) 
 

 
330.322 ІНВЕСТИЦІЇ 

  

44.111 
 

     Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної діяльності 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 
проведення практичних занять та виконання контрольних робіт для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-
професійної програми "Економіка підприємства" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 49 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                           УДК  330.322+658.78]:34(07) 
 

44.113 
 

     Ткаченко О. М. Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної 
діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної 
програми "Економіка підприємства", денної та заочної форм навчання /                          
О. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 266 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                           УДК  330.322+658.78]:34(07) 
 

44.129 
 

     Формування інвестиційного портфеля [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою" 
денної форми навчання / уклад. : Ю. Г. Левченко ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                       УДК  330.322-043.83(07) 
 

48.102 
 

     Роганова Г. О. Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання / 
Г. О. Роганова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 159 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                              УДК  330.322(07) 
 

48.104 
 

     Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та 
страхування" заочної форми навчання / уклад. : Г. О. Роганова ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                 УДК  330.322(07) 
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330.342 ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ 

  
44.136 

 
     Оцінка ефективності розвитку економічних систем [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" спеціальності 051 
"Економіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Жебка ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                 УДК  330.342(07) 
 

 331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
  

 
331.4 УМОВИ ПРАЦІ. БЕЗПЕКА ПРАЦІ. ГІГІЄНА ПРАЦІ 

  
44.134 

 
     Кадрова безпека [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                                       УДК  331.4(07) 
 

57.121 
 

     Основи охорони праці [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та 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. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.  
                                                                                                                УДК  331.45(07) 
 

 332 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
  

332 
К95 

     Кучеренко Ю. А. Економічні засади збереження та відтворення родючості 
земель в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон.  
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)" / Кучеренко Юрій Анатолійович ; Дніпр. держ.     
аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                     УДК  332.3:631.11(043.3) 
 

72.88 
 

     Розподіл продуктивних сил та регіональна економіка [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної 
програми "Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. П. Батиченко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 37 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного 
бізнесу.                                                                                                     УДК  332.1(07) 
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 334.7 ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
  

44.118 
 

     Бізнес-розвідка та аналітика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління 
фінансово-економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                           
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 39 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                 УДК  334.716:005.934(07) 
 

44.128 
 

     Бізнес-розвідка та аналітика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
лабораторних робіт для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                    
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 36 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  
                                                                                                 УДК  334.716:005.934(07) 
 

44.135 
 

     Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми 
"Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                   
В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.  
                                                                                                                 УДК  334.78(07) 
 

 336 ФІНАНСИ 
  

48.98 
 

     Климаш Н. І. Корпоративні фінанси [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання /                              
Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 124 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                                      УДК  336(07) 
 

 
336.22 ПОДАТКИ. ЗБОРИ 

  
49.112 

 
     Податкове адміністрування і контроль [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. : Ю. Л. Темчишина ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                                                              УДК  336.22(07) 
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336.7 БАНКІВСЬКА СПРАВА 

  
48.90 

 
     Ситник І. П. Платіжні системи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної і заочної форм навчання /                                      
І. П. Ситник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 101 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів. 
                                                                                                               УДК  336.717(07) 
 

48.91 
 

     Арич М. І. Центральні банки і грошово-кредитна політика [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-
професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / М. І. Арич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 134 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. фінансів.                                                                         УДК  336.711+336.74(07) 
 

48.92 
 

     Платіжні системи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної і заочної форм навчання / уклад. : І. П. Ситник ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                 УДК  336.717(07) 
 

 
336.74 ГРОШІ. ГРОШОВИЙ ОБІГ 

  
48.103 

 
     Гроші і кредит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 75 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                                           336.74(07) 

 
336.76 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

  
48.96 

 
     Фінансові ринки та інститути [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Еш ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                   УДК  336.76(07) 
 
 
 
 

 
 

13 



 338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
 

338.24 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 
  

338.24 
Г65 

     Гончар Л. О. Формування державної стратегії управління змінами у сфері 
послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління 
національним господарством" / Гончар Лілія Олександрівна ; Вищ. навч. закл. 
"Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                         УДК  338.24:[005.591:005.21]:[338.4:640.4](043.3) 
 

 
338.33 СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА 

  
338.3 
А50 

     Алішов Г. Н. Державне регулювання діяльністю транснаціональних 
компаній в процесі розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / 
Алішов Гамід Надір-Огли ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. –   
19 с. 
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)           УДК  338.330:342(043.3) 
 

 
338.43 ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
338.43 

Г77 
     Грановська В. Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних        
підприємств : теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)" / Грановська Вікторія Григорівна ; Дніпр. держ. аграр.-екон. ун-т. – 
Дніпро, 2019. – 40 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                 УДК  338.43:316.422(043.3) 
 

338.4 
М64 

     Миронова О. О. Управління бізнес-процесами сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Миронова 
Олена Олександрівна ; Дніпр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                       УДК  338.4:658.6(043.3) 
 

 
338.48 ТУРИЗМ 

  
72.76 

 
     Географія туризму (Туристичне країнознавство) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної 
програми "Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. І. Сологуб ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 53 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного 
бізнесу.                                                                                                  УДК  338.483(07) 
 

72.77 
 

     Маркетинг у туризмі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 56 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.             УДК  338.48:339.138(07) 
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72.78 
 

     Маркетинг у туризмі [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. : Н. В. Погуда ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного 
бізнесу.                                                                                      УДК  338.48:339.138(07) 
 

72.80 
 

     Організація туризму (Туроперейтинг) [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. :                       
В. В. Баєв ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                                УДК  338.48(07) 
 

72.81 
 

     Організація туризму (Туроперейтинг) [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми 
"Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Баєв ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу. 
                                                                                                                 УДК  338.48(07) 
 

72.82 
 

     Активний туризм [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення лабораторних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. М. Рудєв ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.                           УДК  338.48(07) 

72.83 
 

     Антоненко І. Я. Управління персоналом у сервісі і туризмі [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" денної та 
заочної форм навчання / І. Я. Антоненко, Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 108 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу. 
                                                                                               УДК  338.48:331.108.2(07) 
 

72.84 
О-64 

     Організація туризму (Основи туризмознавства) [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. : Д. І. Басюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                                              338.48(07) 
 

72.87 
 

     Організація туризму (Організація транспортних послуг) [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми 
"Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Рудєв ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.  
                                                                                                                 УДК  338.48(07) 
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72.89 
 

     Рекреологія та курортна 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. :                       
С. П. Батиченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                    УДК  338.48+711.455(07) 
 

72.90 
 

     Геоінформаційні технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної 
програми "Туризмознавство" денної та заочної форм навчання / уклад. :                            
С. П. Батиченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                          УДК  338.483:004(07) 
 

72.92 
 

     Логістика в туризмі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 242 "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Мірзодаєва ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 53 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.        УДК  338.48(07) 
 

 
338.5 ЦІНИ. ЦІНОУТВОРЕННЯ 

  

103.50 
 

     Ціноутворення на світовому ринку [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. : Г. В. Артамонова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                      УДК  338.5(100)(07) 
 

 339 ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.                     
СВІТОВА ЕКОНОМІКА 

 
339.138 МАРКЕТИНГ 

  
45.147 

 
     Ритейл-мерчандайзинг [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. : Л. В. Капінус,                          
С. Б. Розумей, Н. П. Скригун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –                  
39 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                          УДК  339.138(07) 
 

45.148 
 

     Ритейл-мерчандайзинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова торгівлі" освітньо-професійної програми "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання / Л. В. Капінус,                                
Н. П. Скригун, Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 90 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. маркетингу.                                                                 УДК  339.138(07) 
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339.543 МИТНА ПОЛІТИКА 

  
46.196 

 
     Шереметинська О. В. Митна справа [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 
денної та заочної форм навчання / О. В. Шереметинська ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та менеджменту.        УДК  339.543(07) 
 

73.128 
 

     Митна та судово-товарознавча експертиза [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми  
навчання / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 105 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                УДК  339.543+658.62:343.148](07) 
 

103.48 
 

     Міжнародні угоди [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні 
відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" денної 
форми навчання / уклад. : М. І. Рудая ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. міжнародної економіки.                                                            УДК  339.54(07) 
 

103.52 
 

     Міжнародна торгова політика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 
освітньо-професійної ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні 
економічні відносини" освітнього програми "Міжнародна економіка" денної 
форми навчання / уклад. : І. Ю. Гужва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. міжнародної економіки.                                                УДК  339.5:339.923(07) 
 

 
339.7 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

  
48.99 

 
     Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр", 
спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної 
програми "Міжнародна економіка" денної форми навчання / уклад. :                                 
О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 58 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                                   УДК  339.7(07) 
 

 
339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 

  
42.12 

 
     Салатюк Н. М. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. /                  
Н. М. Салатюк, О. М. Соломка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
204 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економічної теорії.                                                                              УДК  339.9(075.8) 
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103.47 
 

     Транснаціоналізація світової економіки [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. : Г. Г. Музиченко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                          УДК  339.924(07) 
 

103.49 
 

     Міжнародний бізнес [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. : Г. Г. Музиченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                                                 УДК  339.9(07) 
 

 34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ 
  

44.119 
 

     Інтелектуальна власність : торгові секрети [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент", 051 
"Економіка" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною 
безпекою", "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права 
                                                                                                       УДК  347.77:339.1(07) 
 

 366 ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА. ЗАХИСТ СПОЖИВАЧА 
  

44.130 
 

     Захист прав споживачів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 освітньо-
професійної програми "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 50 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                                      УДК  366.54(07) 
 

45.144 
 

     Поведінка споживачів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 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/ уклад. : В. А. Стеценко, Н. М. Соломянюк ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 49 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.            УДК  366.1(07) 
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 37 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ 
  

374 
Н34 

     Наумчук І. А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного 
навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Наумчук 
Інна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 
менедж. освіти". – Київ, 2019. – 19 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                             УДК  317.15+37.032+374.008.2(043.3) 
 

 502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
  

57.115 
 

     Тогачинська О. В. Екологічне законодавство та управління у 
природоохоронній діяльності [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної 
програми "Екологія та екоменджмент" денної та заочної форм навчання /                        
О. В. Тогачинська, О. М. Салавор, О. В. Ничик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 242 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці.            УДК  502.13+349.6(07) 
 

57.118 
 

     Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм 
навчання / О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. І. Семенова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 160 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони 
праці.                                                                                                         УДК  502.1(07) 
 

57.119 
 

     Екологія міських та промислових систем [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 42 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони 
праці.                                                                                                     УДК  504.5/.6(07) 
 

57.123 
 

     Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі [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. :                     
І. Л. Якименко, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. –                   
Київ : НУХТ, 2019. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці. 

                                                                                            УДК  504:327.7]:061.1ЄС(07) 
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 51 МАТЕМАТИКА 
  

52.48 
 

     Ніколаєва О. А. Математика (Модуль 2) [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 
"Прикладна механіка" освітньо-професійної програми "Прикладна механіка", 
133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Інжиніринг 
харчових та біотехнологічних виробництв", 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми 
"Електротехніка та інформаційні технології", 142 "Енергетичне 
машинобудування" освітньо-професійної програми "Холодильні техніка та 
технології", 144 "Теплоенергетика" освітньо-професійної програми 
"Теплоенергетика та енергоефективні технології", 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Комп’ютерні технології дизайну та 
виготовлення упаковки" денної та заочної форм навчання / О. А. Ніколаєва,                  
О. К. Мазур ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 221 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої математики 
імені проф. Можара В. І.                                                                              УДК  51(07) 
 

52.49 
 

     Математика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньо-професійної 
програми "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-
професійної програми "Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв", 
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-
професійної програми "Електротехніка та інформаційні технології", 142 
"Енергетичне машинобудування" освітньо-професійної програми "Холодильні 
техніка та технології", 144 "Теплоенергетика" освітньо-професійної програми 
"Теплоенергетика та енергоефективні технології", 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Комп’ютерні технології дизайну та 
виготовлення упаковки" заочної форми навчання / уклад. : О. А. Ніколаєва,                     
В. М. Романенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 186 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої 
математики імені проф. Можара В. І.                                                         УДК  51(07) 
 

 
53 ФІЗИКА 

  
53.10 

 
     Фізика : комплексна підготовка до ЗНО для слухачів Підготовчого відділення 
Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Літвинчук, М. В. Лазаренко,                              
Н. В. Медвідь [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 49 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізики. 
                                                                                                                   УДК  53(075.8) 
 

53.11 
 

     Фізика, інженерна фізика, фізика для харчових технологій. Розділ. 
Молекулярна фізика та термодинаміка [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей 
денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Літвинчук, М. В. Лазаренко,                       
В. Є. Носенко, Н. В. Медвідь, В. В. Вишняк, І. В. Гуцало ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 41 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. фізики.                                                             УДК  53(07) 
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547 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

  
58.47 

 
     Хімія природних сполук [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" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : С. П. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. харчової хімії.                                                                   УДК  547.9(07) 
 

 
57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 

  
 

577 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ. БІОХІМІЯ 
  

577.1 
Г67 

     Горак І. Р. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграцій й інвазії 
пухлинних клітин in vitro та in vivo : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 
"Біохімія" / Горак Ірина Романівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії                          
ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2019. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                      УДК  577.112+576.32/36+576.322+616-006.6(043.3) 
 

 
579 МІКРОБІОЛОГІЯ 

  
69.132 

 
     Мікробіологічні основи екологічних технологій [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 101 "Екологія", освітньо-професійної програми "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування", денної 
форми навчання / уклад. : В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 84 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.                               УДК  579:502/504(07) 
 

69.133 
 

     Мікробіологічні основи екологічних технологій [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та 
контрольних роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр". спеціальності 
101 освітньо-професійної програми "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування" заочної форми навчання / 
уклад. : В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 71 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                        УДК  579:502/504(07) 
 

 
579.6 ПРИКЛАДНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

  
579.6 
І-23 

     Івахнюк М. О. Синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних 
промислових відходах [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.20 "Біотехнологія" / Івахнюк Микола Олександрович ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій.  
                                                                                            УДК  579.663:577.114(043.3) 
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579.6 
І-23 

     Івахнюк М. О. Синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних 
промислових відходах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 
"Біотехнологія" / Івахнюк Микола Олександрович ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ, 2019. – 23 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                УДК  579.663:577.114(043.3) 
 

579.6 
І-23 

     Івахнюк М. О. Синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних 
промислових відходах : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Івахнюк Микола 
Олександрович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 201 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                УДК  579.663:577.114(043.5) 
 

 
60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 

  
36.119 

 
     Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
лабораторних робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Обладнання 
фармацевтичних і біотехнологічних виробництв" денної форми навчання / 
уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 54 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв.  
                                                                                                                   УДК  602.4(07) 
 

69.124 
 

     Карлаш Ю. В. Оптимізація технологічного процесу в галузі [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 / Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
145 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                       УДК  602.4-048.35(07) 
 

69.130 
 

     Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" освітньо-професійної програми "Біотехнологія" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 74 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біотехнології і мікробіології.                                                               УДК  60(07) 
 

69.134 
 

     Пенчук Ю. М. Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" освітньо-професійної програми "Біотехнологія" денної та заочної 
форм навчання / Ю. М. Пенчук ; уклад. : Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 80 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.                             УДК  60(07) 
 

69.135 
 

     Карлаш Ю. В. Основи проектування біотехнологічних виробництв 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-
професійної програми "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання /                         
Ю. В. Карлаш, Є. О. Омельчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
252 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                            УДК  60.001.13(07) 
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101.40 
 

     Технологія синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
161 "Хімічні технології та інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічні 
технології харчових добавок та косметичних засобів" заочної форми навчання / 
уклад. : С. П. Бондаренко, О. В. Подобій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.  
                                                                                                     УДК  602.4:661.185(07) 
 

 
61 МЕДИЧНІ НАУКИ 

 
612.3 ХАРЧУВАННЯ. СПОЖИВАННЯ ЇЖІ 

  
63.49 

 
     Фізіологія харчування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181"Харчові технології" освітньо-професійної програм "Харчові 
технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції" денної та заочної форми навчання / уклад. : І. Ю. Гойко, А. О. Башта ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 40 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів. 
                                                                                                                   УДК  612.3(07) 
 

 
613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 

  
63.46 

 
     Менеджмент якості та безпеки оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного призначення" денної форми навчання / уклад. : 
І. Ю. Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
оздоровчих продуктів.                                                    УДК  613.292:[005:658.56(07) 
 

63.47 
 

     Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів [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. : Н. О. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                                                   УДК  613.292'3(07) 
 

63.48 
 

     Основи кріогенних і сушильних технологій [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. О. Башта,                   
І. Л. Ясінська, С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –    
34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                           УДК  613.292:[621.56+66.047](07) 
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63.50 
 

     Технологія природних харчових сорбентів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : C. А. Бажай-
Жежерун, Л. М. Солодко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 88 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                                                         УДК  613.26(07) 
 

 
615 ФАРМАКОЛОГІЯ 

  
36.120 

 
     Інноваційне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" освітньо-професійної програми "Інжиніринг 
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм 
навчання / уклад.: О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 88 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машини і апарати харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                         УДК  615.012:330.341.1(07) 
 

58.48 
 

     Фармакологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійної програми 
"Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Майборода,                     
Н. В. Сімурова, І. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 78 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
харчової хімії.                                                                                              УДК  615(07) 
 

69.129 
 

     Промислова технологія лікарських засобів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної та лабораторних 
робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 освітньо-
професійної програми "Біотехнології : фармацевтична, промислова, харчова, 
природоохоронна" заочної форми навчання / уклад. : І. В. Лич ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 73 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.  
                                                                                                               УДК  615.012(07) 
 

69.131 
 

     Технологія пробіотиків і вакцин [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" освітньо-професійної програми "Біотехнологія" заочної форми 
навчання / уклад. : Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                  УДК  615.331:579.864+615.371(07) 
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621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

  

29.51 
 

     Кінематика та динаміка машин [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 
"Прикладна механіка" 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійних 
програм "Мехатроніка та пакувальна техніка", "Обладнання харчових та 
біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. :                        
В. Б. Костін, О. І. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 95 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
мехатроніки та пакувальної техніки.                                                  УДК  621.01(07) 
 

31.17 
 

     Програма виробничої практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна механіка" 
денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Литвиненко,                       
Є. В. Штефан, А. П. Бовсуновський, Ю. І. Бойко, С. В. Кадомський,                                    
Б. С. Пащенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 13 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машинобудування, 
стандартизації та сертифікації обладнання.                                          УДК  621(07) 
 

 
621.3 ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕТРОТЕХНІКА 

  

34.39 
 

     Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" освітньо-професійних програм "Електротехнічні системи 
електроспоживання", "Енергетичний менеджмент", 144 "Теплоенергетика" 
освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент та аудит" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Ю. А. Чорний ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. електропостачання і енергоменеджменту.             УДК  621.317(07) 
 

34.40 
 

     Мазуренко О. Г. Електричні та магнітні кола [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 177 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. електропостачання і енергоменеджменту. УДК  621.3.049+621.3.013(075.8) 
 

34.41 
 

     Основи електроосвітлення [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми 
"Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання /                 
уклад. : Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 90 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. електропостачання і енергоменеджменту.                   УДК  621.3(07) 
 

34.42 
 

     Електричні системи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання модульної контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна 
механіка" 133 "Галузеве машинобудування" 144 "Теплоенергетика" 186 
"Видавництво та поліграфія" денної форми навчання / уклад. : О. Г. Мазуренко, 
Д. П. Коломієць ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 128 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
електропостачання і енергоменеджменту.                                           УДК  621.3(07) 
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100.96 
 

     Гончаренко Б. М. Електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : 
тлумачний словник-глосарій 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 / Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 16 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та комп'ютерних 
технологій систем управління.                                                          УДК  621.38(038) 
 

 
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 

  
637.1 
У80 

     Устименко І. М. Удосконалення технологій молоковмісних продуктів шляхом 
використання харчових емульсій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 
гідробіонтів" / Устименко Ігор Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 
2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій. 
                                                                              УДК  637.146:663.674:637.187(043.3) 
 

637.1 
У80 

     Устименко І. М. Удосконалення технологій молоковмісних продуктів шляхом 
використання харчових емульсій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 
"Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Устименко 
Ігор Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)   
                                                                              УДК  637.146:663.674:637.187(043.3) 
 

637.1 
У80 

     Устименко І. М. Удосконалення технологій молоковмісних продуктів шляхом 
використання харчових емульсій : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Устименко 
Ігор Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 256 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)    
                                                                              УДК  637.146:663.674:637.187(043.5) 
 

68.85 
 

     Науково-практичні основи технології молочних продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми "Харчові технології та 
інженерія" денної форм навчання / уклад. : А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.  
                                                                                                            УДК  637.1.001(07) 
 

68.86 
 

     Менеджмент якості та безпеки молочних і молоковмісних продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання курсової 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. : О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                               УДК  637.1:[005:658.56(07) 
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68.92 
 

     Методи оптимізації процесів виробництва молочних та молоковмісних 
продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни 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. : О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.         УДК  637.1-048.34(07) 
 

68.93 
 

     Технологія молочних і молоковмісних продуктів [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. – 55 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних 
продуктів.                                                                                                  УДК  637.1(07) 
 

 
637.5 ПЕРЕРОБКА М’ЯСА 

  
637.5 
А56 

     Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер. Удосконалення технології м'ясних 
продуктів з використанням м'яса перепелів [Електронний ресурс] : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів та 
продуктів з гідробіонів" / Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій.  
                                                                               УДК  637.02:637.54:598.261.7(043.3) 
 

637.5 
А56 

     Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер. Удосконалення технології м'ясних 
продуктів з використанням м'яса перепелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонів" / 
Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. –     
21 с. 
Кільк. прим. :  4  (Науковий читальний зал)  
                                                                               УДК  637.02:637.54:598.261.7(043.3) 
 

637.5 
А56 

     Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер. Удосконалення технології м'ясних 
продуктів з використанням м'яса перепелів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. –           
266 с.  
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)    УДК  637.02:637.54:598.261.7(043.5) 
 

637.5 
П53 

     Полумбрик М. М. Удосконалення технології варених ковбас з використанням 
композицій на основі тваринного білка "Білкозин" [Електронний ресурс] : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних 
продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Полумбрик Манєфа Миколаївна ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ, 2019. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати 
дисертацій.                                                            УДК  637.524:577.122-048.78(043.3) 
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637.5 
П53 

     Полумбрик М. М. Удосконалення технології варених ковбас з використанням 
композицій на основі тваринного білка "Білкозин" : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 
гідробіонтів" / Полумбрик Манєфа Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 
2019. – 24 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)  
                                                                                                   УДК  637.524:577.122-048.78(043.3) 
 

637.5 
П53 

     Полумбрик М. М. Удосконалення технології варених ковбас з використанням 
композицій на основі тваринного білка "Білкозин" : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Полумбрик Манєфа Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. 
– 203 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                                УДК  637.524:577.122-048.78(043.5) 
 

36.126 
 

     Інноваційне обладнання галузі (Обладнання м'ясопереробних і 
молокопереробних виробництв) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 
освітньо-професійної програми "Інжиніринг харчових виробництв" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Чепелюк, О. В. Ковальов, С. О. Удодов,                   
І. Г. Бабанов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 104 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів 
харчових та фармацевтичних виробництв.             УДК  637.5+637.1]:330.341.1(07) 
 

67.34 
 

     Логістика та моніторинг виробництва продуктів м'ясної галузі [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 
зберігання, консервування та переробки м'яса" денної та заочної форм                 
навчання / уклад. : І. М. Страшинський, О. П. Фурсік ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.  
                                                                                                       УДК  637.5-047.36(07) 
 

67.35 
 

     Технології м'ясних продуктів спеціального призначення [Електронний  
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, 
консервування та переробки м'яса" денної та заочної форм навчання / уклад. :         
Л. В. Пешук, О. О. Галенко, О. А. Чернюшок ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.               УДК  637.5:613.292(07) 
 

67.36 
 

     Інноваційні технології м'ясних і м'ясомістких продуктів [Електронний   
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
зберігання, консервування та переробки м'яса" денної та заочної форм   
навчання / уклад. : І. І. Шевченко, О. І. Гащук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 68 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.            УДК  637.5:330.341.1(07)  
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64 ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ХАРЧУВАННЯ 
  

43.183 
 

     Нікітіна Т. А. Управління готельним бізнесом [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. Нікітіна ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 198 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.  
                                                                                                                 УДК  640.41(07) 
 

43.184 
 

     Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної програми 
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / уклад. :                          
О. В. Коваль, Ю. А. Ковтун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 73 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                                       УДК  640.4:641.5(07) 
 

43.185 
 

     Абрамова А. Г. Готельна справа [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа", освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна 
справа", денної та заочної форм навчання / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 63 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи. 
                                                                                                               УДК  640.412(07) 
 

43.186 
 

     Основи автоматизованого проектування [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.: В. О. Губеня,                       
О. М. Люлька, Т. І. Іщенко, Ю. М. Мирошник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 105 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.                          УДК  640.4:004.896(07) 
 

47.36 
 

     Електронні системи в галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" 
денної форми навчання / уклад. : О. В. Кузьмін, Т. О. Роман ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 85 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 
продукції.                                                                                           УДК  640.4:004(07) 
 

47.40 
 

     Матиящук О. В. Основи автоматизованого проектування [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 / О. В. Матиящук,            
В. М. Михайленко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 140 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції.                   УДК  640.4:004.896(07) 
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47.42 
 

     Коваль О. А. Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства. 
Технологія виробництва морозива в умовах закладів ресторанного господарства 
[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 /                                
О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
ресторанної і аюрведичної продукції.                                         УДК  640.4:641.5(07) 
 

 
641.5 ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ 

  
641.53 
Н50 

     Нєміріч О. В. Наукове обґрунтування та розроблення технологій сушеної 
харчової продукції та харчових продуктів з її використанням [Електронний 
ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 "Технологія харчової 
продукції" / Нєміріч Олександра Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 
2019.– 44 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій. 
                                                                                         УДК  641.53.094:001.89(043.3) 
 

641.53 
Н50 

     Нєміріч О. В. Наукове обґрунтування та розроблення технологій сушеної 
харчової продукції та харчових продуктів з її використанням : автореф. дис. ...               
д-ра техн. наук : 05.18.16 "Технологія харчової продукції" / Нєміріч Олександра 
Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 44 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)             УДК  641.53.094:001.89(043.3) 
 

641.53 
Н50 

     Нєміріч О. В. Наукове обгрунтування та розроблення технологій сушеної 
харчової продукції та харчових продуктів з її використанням : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.18.16. Т. 1 / Нєміріч Олександра Володимирівна ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ, 2019. – 408 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК  641.53.094:001.89(043.5) 
 

641.53 
Н50 

     Нєміріч О. В. Наукове обґрунтування та розроблення технологій сушеної 
харчової продукції та харчових продуктів з її використанням : дод. до дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.16. Т. 2 / Нєміріч Олександра Володимирівна ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ, 2019. – 258 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК  641.53.094:001.89(043.5) 
 

47.32 
 

     Кулінарна етнологія [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. : Ю. П. Фурманова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.                   УДК  641.5:39(07) 
 

47.33 
 

     Culinary ethnology [Electronic resource] : laboratory workshop guide for jplicants 
of educational degree "Bachelor" on specialty 242 "Tourism" according to iucational-
professional program "Tourism", full-time study form athors / author :                                      
L. Deinychenko, Y. Furmanova ; National university of food technologies.– Kyiv : 
NUFT, 2019. – 83 p. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.  
                                                                                                              УДК  641.5:39(07) 
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655 ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  
36.117 

 
     Технологія фотореєстраційних процесів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології дизайну та 
виготовлення упаковки" денної форми навчання / уклад. : Д. С. Гриценко,                        
Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 37 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машини 
і апарати харчових та фармацевтичних виробництв.                            УДК  655(07) 
 

36.121 
 

     Видавнича справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" 
освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення 
упаковки" денної форми навчання / уклад. : Д. С. Гриценко, Л. В. Марцинкевич ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 41 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                УДК  655.4(07) 
 

36.122 
 

     Технології поліграфічного виробництва [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології дизайну та 
виготовлення упаковки" денної форми навчання / уклад. : Д. С. Гриценко,                       
Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і 
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.                             УДК  655(07) 
 

 
657 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

  
49.110 

 
     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 
(дипломної роботи) на здобуття освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік і аудит" денної та 
заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. І. Беренда,                              
О. В. Михайленко, Н. Г. Слободян, Г. Г. Осадча, Л. М. Духновська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                              УДК  657(07) 
 

49.113 
 

     Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 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; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і 
аудиту.                                                                                                          УДК  657(07) 
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49.114 
 

     Бухгалтерський облік [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. : Н. В. Кудренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
обліку і аудиту.                                                                                            УДК  657(07) 
 

 
658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  

658 
К63 

     Комарков Д. В. Забезпечення економічної безпеки розвитку підприємства : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Комарков Дмитро 
Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                             УДК  658:005.922.1:33:055.412(043.3) 
 

44.120 
 

     Аналітика бізнес рішень : 1. Діагностика ефективності [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної 
програми "Управління фінансово-економічною безпекою" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                            УДК  658.012.12-027.236(07) 
 

44.123 
 

     Бізнес-економіка 2 : Створення вартості в бізнесі [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять 
та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Рябенко ; Нац.   
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 70 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                              УДК  658.012.12:330.13(07) 
 

44.127 
 

     Аналітика бізнес рішень : 1. Діагностика ефективності [Електронний        
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять, виконання лабораторних та контрольних робіт для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою" 
та 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

                                                                                           УДК  658.012.12-027.236(07) 
 

49.111 
 

     Організаційні форми підприємств [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 ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 94 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.  
                                                                                                                      УДК  658(07) 
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658.1 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

  
44.110 

 
     Ткаченко О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка 
підприємства", денної та заочної форм навчання / О. М. Ткаченко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 175 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                   УДК  658.14:334.724(07) 
 

44.116 
 

     Програма виробничої та переддипломної практики здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми 
"Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : О. І. Тимченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                    УДК  658.1(07) 
 

44.117 
 

     Економіка підприємства [Електронний ресурс ] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 освітньо-
професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. І. Жужукіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 55 с  Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки і права.                                                           УДК  658.1(07) 
 

44.125 
 

     Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. Я. Слободян ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                       УДК  658.1:005.21(07) 
 

45.146 
 

     Никоненко А. В. Тендерна політика підприємства [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 /                         
А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 85 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                            УДК  658.1:658.71/.77(07) 
 

45.152 
 

     Тендерна політика підприємства [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. :                                         
А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 39 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                            УДК  658.1:658.71/.77(07) 
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48.95 
 

     Фінанси підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-
професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 53 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фінансів.                                                                         УДК  658.14(07) 
 

48.101 
 

     Дем'яненко І. В. Фінансове планування на підприємствах [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-
професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 143 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. фінансів.                                                                          УДК  658.14-047.74(07) 
 

103.51 
 

     Гуткевич С. О. Ризики та економічна безпека підприємства [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної 
програми "Міжнародна економіка" денної форми навчання / С. О. Гуткевич,                    
Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 52 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної 
економіки.                                                                   УДК  658.1:[005.934+005.334(07) 
 

 
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

  
36.123 

 
     Чепелюк О. О. Виробнича логістика [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" освітньо-професійної програми "Інжиніринг харчових 
виробництв" денної та заочної форм навчання / О. О. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 93 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                УДК  658.5(07) 
 

73.117 
 

     Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум 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. : С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 98 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                              УДК  658.56-043.98:664(07) 
 

73.125 
 

     Основи інспектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та 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. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 57 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                                        УДК  658.562:664(07) 
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658.6 ТОВАРОЗНАВСТВО 

  
73.116 

 
     Вступ до технологічної експертизи [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та 
безпека харчової продукції" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                
В. М. Сидор, А. І. Чорна, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.                                  УДК  658.62(07) 
 

73.118 
 

     Товарознавство (харчові продукти) [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 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / уклад. :                             
В. В. Кійко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                         УДК  658.62:664(07) 
 

73.119 
 

     Товарознавство (харчові продукти). Модуль ІІ [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-
професійної програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Кійко, О. С. Шульга,                                             
Н. П. Шаповалова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 141 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                                    УДК  658.62:664(07) 
 

73.120 
 

     Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум 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. : С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 121 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. експертизи харчових продуктів.                                        УДК  658.62:664(07) 
 

73.124 
 

     Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. С. Шульга, О. П. Мельник, М. І. Бойко,                                  
М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 57 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                         УДК  658.62:664(07) 
 

73.126 
 

     Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. –                 
Київ : НУХТ, 2019. – 130 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.        УДК  658.62:664(07) 
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73.127 
 

     Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : підручник / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, В. М. Сидор [та ін.] ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 285 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                                     УДК  658.62:664(075.8) 
 

73.129 
 

     Товарознавство (послуги) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-
професійної програми "Товарознавство та торговельне підприємництво" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                                     УДК  658.62:338.46(07) 
 

 
658.788 ВІДПРАВЛЕННЯ. ЕКСПЕДИЦІЯ (ТОВАРІВ) 

  
46.202 

 
     Транспортна логістика [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. :                              
Л. М. Минко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 41 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки праці та 
менеджменту.                                                                                       УДК  658.788(07) 
 

 
658.8 ЗБУТ. ПРОДАЖ. РЕАЛІЗАЦІ ПРОДУКЦІЇ 

  
658.8 
В68 

     Волосов А. М. Формування конкурентних переваг підприємств роздрібної 
торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Волосов Анатолій 
Михайлович ; Харків. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2019. – 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                  УДК  658.821:658.87(043.3) 
 

 
659 РЕКЛАМА 

  
45.143 

 
     Практична стилістика та копірайтинг [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. : Н. М. Фєдотова, О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                             УДК  659.123(07) 
 

45.149 
 

     Реклама в місцях продажу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 061 "Журналістика" 
освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / Л. В. Капінус, Л. В. Коношенко, К. Ю. Семененко,                                  
І. В. Ніколаєнко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 92 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                              УДК  659.1(07) 
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45.150 
 

     Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" освітньо-
професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної форми 
навчання / уклад. : Н. М. Фєдотова, О. О. Лелека ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                                   УДК  659.4(07) 
 

45.151 
 

     Семантика і семіотика реклами [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 061 "Журналістика" 
освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич, Н. М. Фєдотова ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.            УДК  659.1(07) 
 

45.153 
 

     Цифрові технології в рекламі та PR [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 
освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. : Н. М. Фєдотова, О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                 УДК  659.4(07) 
 

45.154 
 

     Дизайн у рекламі та PR [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" освітньо-
професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної форми 
навчання / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. маркетингу.                                                                 УДК  659:7.05(07) 
 

45.155 
 

     Макетування і системи верстки [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 061 "Журналістика" 
освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної 
форми навчання / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 68 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                                   УДК  659.1(07) 
 

45.156 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр", спеціальності 061 "Журналістика", освітньо-професійної 
програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич, Ю. Є. Соловйова,                  
Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                     УДК  659.1(07) 
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66 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

  
36.118 

 
     Масообмінні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання лабораторних робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми 
"Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв" денної форми   
навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 62 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машини і апарати харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                 УДК  66.0+658.274(07) 
 

101.43 
 

     Технології сурфактантів і детергентів [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. : 
В. І. Бабенко, В. О. Бахмач ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 57 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.                УДК  661.185(07) 
 

101.44 
 

     Технології сурфактантів і детергентів [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. : В. І. Бабенко, 
В. О. Бахмач ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 
парфумерно-косметичних продуктів.                                                УДК  661.185(07) 
 

 
663 БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
64.55 

 
     Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Харчові технології та інженерія" денної і заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : А. М. Куц, В. М. Кошова, В. Л. Прибильський, М. В. Білько,                         
Т. О. Мудрак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології 
продуктів бродіння і виноробства.                                                         УДК  663.1(07) 
 

 
663.2 ВИНОРОБСТВО 

  
663.2 
Б61 

     Білько М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих 
вин [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 "Технологія 
цукрових речовин та продуктів бродіння" / Білько Марина Володимирівна ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 44 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати 
дисертацій.                                                                                УДК  663.252:253(043.3) 
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663.2 
Б61 

     Білько М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих 
вин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукрових речовин та 
продуктів бродіння" / Білько Марина Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ, 2019. – 44 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                       УДК  663.252:253(043.3) 
 

663.2 
Б61 

     Білько М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих 
вин : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / Білько Марина Володимирівна ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ, 2019. – 338 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                       УДК  663.252:253(043.5) 
 

663.2 
Б61 

     Білько М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих 
вин : дод. до дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / Білько Марина Володимирівна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 147 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                       УДК  663.252:253(043.5) 
 

69.125 
 

     Системи менеджменту якості у виробництві [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" та 
"Фармацевтична біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. :                                        
Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і 
мікробіології.                                                                        УДК  663.2:[005:658.56(07) 
 

69.126 
 

     Системи менеджменту якості у виробництві [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 1б2 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-
професійної програми "Промислова біотехнологія" та "Фармацевтична 
біотехнологія" денної форми навчання / уклад. : Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                               УДК  663.2:[005:658.56(07) 
 

 
663.5 СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
663.5 
К56 

     Ковальчук С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із 
зернової сировини [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Ковальчук 
Світлана Степанівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 20 с. – Електронна 
бібліотека. – Автореферати дисертацій.            УДК  663.531:577.152:663.12(043.3) 
 

663.5 
К56 

     Ковальчук С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із 
зернової сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння" / Ковальчук Світлана Степанівна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим.:  2  (Науковий читальний зал)     УДК  663.531:577.152:663.12(043.3) 
 

663.5 
К56 

     Ковальчук С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із 
зернової сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Ковальчук Світлана 
Степанівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 216 с. 
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)     УДК  663.531:577.152:663.12(043.5) 
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664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  
36.132 

 
     Інжиніринг харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Розробка та виробництво упаковок" 
денної форми навчання / Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик, О. О. Губеня [та ін.] ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 145 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                   УДК  664(07) 
 

36.133 
 

     Інжиніринг харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" освітньо-професійної програми "Розробка та виробництво упаковок" 
денної форми навчання / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик,                  
В. В. Рачок ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 40 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів 
харчових та фармацевтичних виробництв.                                             УДК  664(07) 
 

44.114 
 

     Економіка харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та 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. : Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                                  УДК  664:658.1(07) 
 

44.115 
 

     Економіка харчових виробництв. Модуль 1. Економіка підприємств 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
.181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та 
інженерія" денної форми навчання / уклад : Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                                  УДК  664:658.1(07) 
 

47.34 
 

     Програма технологічної практики здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
аюрведичних харчових продуктів" денної форми навчання [Електронний   
ресурс] / уклад. : Н. Е. Фролова, Н. М. Ющенко, І. М. Силка ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 
продукції.                                                                  УДК  664:615.89(540)Аюрведа(07) 
 

47.35 
 

     Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
аюрведичних харчових продуктів" денної форми навчання [Електронний   
ресурс] / уклад. : Н. Е. Фролова, Н. М. Ющенко, І. М. Силка ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 
продукції.                                                                  УДК  664:615.89(540)Аюрведа(07) 
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47.37 
 

     Біологічно активні речовини у технологіях аюрведичних харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології", освітньо-професійної. програми "Технології 
аюрведичних харчових продуктів" денної форми навчання / уклад. :                                      
Н. Е. Фролова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 50 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
ресторанної і аюрведичної продукції.                  УДК  664:615.89(540) Аюрведа(07) 
 

47.38 
 

     Вступ до Аюрведи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 освітньо-професійних програм "Харчові технології 
та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", 
"Технології харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Силка, 
Н. М. Ющенко, Н. Е. Фролова, О. В. Нєміріч ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції. 
                                                                                  УДК  664:615.89(540) Аюрведа(07) 
 

47.39 
 

     Вступ до Аюрведи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 освітньо-професійних програм "Харчові технології та інженерія", 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", "Технології 
харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Силка,                                     
Н. М. Ющенко, Н. Е. Фролова, О. В. Нєміріч ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 49 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.   
                                                                                  УДК  664:615.89(540) Аюрведа(07) 
 

57.120 
 

     Салавор О. М. Екологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : курс 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 
"Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія та охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм 
навчання / О. М. Салавор, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 150 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. екологічної безпеки та охорони праці. 
                                                                                                         УДК  664:502/504(07) 
 

58.49 
 

     Хімічний склад харчових продуктів [Електронний ресурс] : навч. посіб. /                        
О. П. Перепелиця, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Іщенко, Т. В. Петренко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 102 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії. 
                                                                                                    УДК  664:54]:546(075.8) 
 

58.50 
 

     Макаренко О. Г. Харчова хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології 
та інженерія" освітньо-професійної програм "Хімічна технологія" денної та 
заочної форми навчання / О. Г. Макаренко, І. В. Попова, С. П. Бондаренко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 204 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.       УДК  664:54(07) 
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58.51 
 

     Шульга С. І. Харчова хімія. Модуль 2. Органічні складові харчових 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 /                                  
С. І. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 120 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії. 
                                                                                                         УДК  664:54]:547(07) 
 

58.52 
 

     Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія: [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. : М. Л. Овчаров, С. О. Ковальова,                    
Т. В. Петренко, С. П. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
118 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
харчової хімії.                                                                   УДК  664:54]:[544+544.77(07) 
 

58.53 
 

     Харчова хімія. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія [Електронний  
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. М. Іщенко,                                   
Х. В. Чебаненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 86 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової 
хімії.                                                                                                 УДК  664:54]:546(07) 
 

58.54 
 

     Харчова хімія. Модуль 2. Органічні складові харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : С. І. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 57 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової 
хімії.                                                                                                 УДК  664:54]:547(07) 
 

62.85 
 

     Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 
[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" заочної скороченої форми навчання / уклад. :                                 
І. О. Крапивницька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 18 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води.                             УДК  664:330.341.1-047.58(07) 
 

63.45 
 

     Удосконалення технології та продукції для спецконтингентів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової 
роботи 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. : І. Ю. Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології оздоровчих продуктів.                                   УДК  664:613.292]-048.78(07) 
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65.90 
 

     Основи технологій продуктів тривалого зберігання [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. :                               
І. М. Зінченко, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –                   
48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.                         УДК  664(07) 
 

65.100 
 

     Менеджмент якості та безпеки органічних харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології органічних харчових продуктів" денної форми 
навчання / уклад. : Ю. В. Камбулова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                  УДК  664:[005:658.56(07) 
 

69.137 
 

     Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр". спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" 
освітньо-професійної програми "Біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. : 
В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 24 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                            УДК  664:602.4(07) 
 

73.121 
 

     Харчові технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза те безпека харчової 
продукції" денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 76 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                                                       УДК  664(07) 
 

73.123 
 

     Інгредієнти і допоміжні матеріали 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. : О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.                                       УДК  664(07) 
 

73.122 
 

     Основи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та 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. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів. 
                                                                                                           УДК  664.001.13(07) 
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101.41 
 

     Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І 
Нормативні документи в харчовій промисловості [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. : Є. І. Шеманська, В. В. Кійко,                          
О. С. Шульга, Т. І. Янюк, В. М. Махинько, Н. А. Гусятинська, М. В. Карпутіна,                  
В. А. Терлецька, Т. Г. Осьмак, О. О. Галенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 
                                                                                               УДК  664:005.336.3'934(07) 
 

 
664.2 КРОХМАЛЬ. КРОХМАЛИСТІ РЕЧОВИНИ 

  
62.86 

 
     Технології пектину і пектинопродуктів [Eлектронний 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" заочної 
скороченої форми навчання / уклад. : І. О. Крапивницька, І. В. Карпович ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки 
води.                                                                                                         УДК  664.29(07) 
 

 
664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
65.82 

 
     Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
спеціального призначення [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак,     
В. В. Дорохович, Ю. В. Бондаренко, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 108 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                                      УДК  664.6:613.292(07) 
 

65.83 
 

     Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
спеціального призначення [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньо-професійної програми 
"Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" 
денної та заочної форм навчання / уклад.: В. Г. Юрчак, В. В. Дорохович,                             
І. М. Зінченко, Ю. В. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.        УДК  664.6:613.292(07) 
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65.86 
 

     Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів (з хлібопекарського виробництва) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот,                    
В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
93 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.     УДК  664.6:330.341.1(07) 
 

65.87 
 

     Програма технологічної практики на хлібопекарських, кондитерських, 
макаронних і харчоконцентратних підприємствах для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський,     
[та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
хлібопекарських та кондитерських виробів.                                         УДК  664.6(07) 
 

65.88 
 

     Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
спеціального призначення [Електронний ресурс] : лабораторний практичних для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. :                          
В. В. Дорохович, І. М. Зінченко, Ю. В. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                      УДК  664.6:613.292(07) 
 

65.89 
 

     Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 1. Технології 
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                      
А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 34 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.          УДК  664.6:658.56(07) 
 

65.92 
 

     Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчових концентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. :               
А. М. Дорохович, В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                   УДК  664.6:330.341.1(07) 
 

 
 

45 



65.93 
 

     Менеджмент якості і безпеки борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Ю. В. Камбулова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                               УДК  664.6:[005:658.56(07) 
 

65.94 
 

     Менеджмент якості і безпеки борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Ю. В. Камбулова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                               УДК  664.6:[005:658.56(07) 
 

65.95 
 

     Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, А. М. Дорохович,                             
В. Г. Юрчак, О. А. Білик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 31 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.     УДК  664.6:330.341.1(07) 
 

65.96 
 

     Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / В. М. Ковбаса,                                        
В. І. Дробот, А. М. Дорохович [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 177 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                   УДК  664.6:330.341.1(07) 
 

65.97 
 

     Юрчак В. Г. Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, 
кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчоконцентратів" денної і заочної форм навчання /                  
В. Г. Юрчак, В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 66 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.          УДК  664.6-048.34(07) 
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65.98 
 

     Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, кондитерських 
виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної і заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                               УДК  664.6-048.34(07) 
 

65.99 
 

     Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, кондитерських 
виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : В. Г. Юрчак, В. М. Махинько, О. В. Запотоцька ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                       УДК  664.6-048.34(07) 
 

65.101 
 

     Світові технології борошняних та кондитерських виробів [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 65 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських 
виробів.                                                                                         УДК  664.6'68(100)(07) 
 

65.102 
 

     Світові технології борошняних та кондитерських виробів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 
                                                                                                      УДК  664.6'68(100)(07) 
 

65.103 
 

     Харчові добавки [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньо-професійних 
програм "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" та "Технології органічних харчових продуктів" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. А. Білик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                                    УДК  664.6(07) 
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65.104 
 

     Харчові добавки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для здобуття освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 освітньо-професійної програм "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів", "Технології 
органічних харчових продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. :                            
О. А. Білик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 22 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
хлібопекарських та кондитерських виробів.                                         УДК  664.6(07) 
 

 
664.68 КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
65.91 

 
     Технології кондитерських виробів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Харчові технології та інженерія" денної і заочної форм навчання / 
уклад. : В. В. Дорохович, Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан, В. В. Малиновський ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 39 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                                         УДК  664.68(07) 
 

 
664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 

  
66.24 

 
     Зберігання зерна [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. :                      
Т. І. Янюк, Т. О. Тракало, І. В. Ноздрюхіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології зберігання і переробки зерна.                      УДК  664.7(07) 
 

66.25 
 

     Зберігання зерна [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Янюк, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання і переробки зерна. 
                                                                                                                    УДК  664.7(07) 
 

66.26 
 

     Янюк Т. І. Зберігання зерна [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 / Т. І. Янюк, Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2019. – 64 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання і переробки зерна.   УДК  664.7(07) 
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66.27 
 

     Корж Т. В. Основи технологій зернових продуктів. Змістовий модуль 1. 
Сировина та структура підприємств галузі. Процеси сепарування в технології 
галузі. Підготовка зерна [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 / Т. В. Корж ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 94 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології зберігання і переробки зерна.                                            УДК  664.72(07) 
 

66.28 
 

     Харченко Є. І. Методи оптимізації в зернових технологіях [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / Є. І. Харченко, 
Т. В. Корж ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 94 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання 
і переробки зерна.                                                                        УДК  664.7-048.34(07) 
 

 
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (ЗАГАЛОМ) 

  
664.8 
Б46 

     Бендерська О. В. Удосконалення технології томатних соусів із додаванням 
пасти із насіння томатів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн.    
наук : 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів" / 
Бендерська Ольга Вячеславівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – 
Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій.   
                                                                                УДК  664. 871:635.64]-048.78(043.3)  
 

664.8 
Б46 

     Бендерська О. В. Удосконалення технології томатних соусів із додаванням 
пасти із насіння томатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 "Технологія 
консервованих і охолоджених харчових продуктів" / Бендерська Ольга 
Вячеславівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)    УДК  664. 871:635.64]-048.78(043.3) 
 

664.8 
Б46 

     Бендерська О. В. Удосконалення технології томатних соусів із додаванням 
пасти із насіння томатів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / Бендерська Ольга 
Вячеславівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 285 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) УДК     664. 871:635.64]-048.78(043.3) 
 

102.23 
 

     Програма технологічної практики для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійних програм : 
"Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", "Технології 
концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, 
кави та прянощів", "Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів" 
денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :                                         
В. А. Терлецька, О. С. Галінська, К. В. Рубанка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології консервування.                                              УДК  664.8(07) 
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102.26 
 

     Інноваційні технології в консервній галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. С. Бессараб, Т. М. Левківська,                                      
С. Й. Крижановський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 82 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                      УДК  664.8:330.341.1(07) 
 

102.28 
 

     Харчові технології. Модуль 8. Технології зберігання, консервування та 
переробки плодів та овочів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Левківська, С. В. Матко, О. В. Точкова ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології консервування. 
                                                                                                                    УДК  664.8(07) 
 

102.29 
 

     Наукові основи безвідходних технологій консервної промисловості 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. С. Бессараб, В. А. Терлецька,                                       
Т. М.Левківська, К. В. Рубанка, О. С. Галінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології консервування.                                       УДК  664.8.001(07) 
 

102.30 
 

     Технологія зберігання сировини [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. В. Матко, Т. М. Левківська ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.         УДК  664.8(07) 
 

102.31 
 

     Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 8. Технології 
зберігання, консервування та переробки плодів і овочів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми "Харчові 
технології та інженерія", денної та заочної форм навчання / уклад. :                                     
О. В. Точкова, О. С. Галінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –    
20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                          УДК  664.8:658.56(07) 
 

102.33 
 

     Менеджмент якості та безпеки консервованих продуктів [Електронний  
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки 
плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. А. Терлецька,                      
К. В. Рубанка, О. В. Галінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –           
37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                  УДК  664.8:[005:658.56(07) 
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664.95 КОНСЕРВУВАННЯ РИБОПРОДУКТІВ 

  
102.24 

 
     Перспективні методи наукових досліджень водних біоресурсів та продуктів їх 
перероблення [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-
професійної програми "Технології зберігання та перероблення водних 
біоресурсів" денної форми навчання / уклад. : К. В. Рубанка, В. А. Терлецька ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 29 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології консервування. 
                                                                                                    УДК  664.95:001.891(07) 
 

102.27 
 

     Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології 
зберігання та перероблення водних біоресурсів" денної форми навчання / уклад. : 
О. С. Бессараб, Т. М. Левківська, С. В. Матко, М. Г. Писарєв ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 89 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.       УДК  664.95(07) 
 

102.32 
 

     Методи оптимізації технологічних процесів перероблення водних біоресурсів 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів" денної 
форми навчання / уклад. : О. В. Точкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології консервування.                                              УДК  664.95-048.34(07) 
 

 
665 ОЛІЇ. ЖИРИ 

  
101.38 

 
     Методи оптимізації процесів виробництва жирових продуктів [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. : В. О. Бахмач, В. І Бабенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 
                                                                                                          УДК  665-048.34(07) 
 

101.39 
 

     Методи оптимізації процесів виробництва жирових продуктів [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. : В. О. Бахмач, В. І Бабенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.           УДК  665-048.34(07) 
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655.58 КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 

  

101.42 
 

     Хімія та технологія косметичних засобів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", освітньо-
професійної програми "Хімічна технологія" денної та заочної форми навчання / 
уклад. : Н. І. Сабадаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 33 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.                  УДК  665.58(07) 
 

101.45 
 

     Інновації в технології харчових добавок та косметичних засобів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", 
освітньо-професійної програми "Хімічні технології харчових добавок та 
косметичних засобів" денної та заочної форми навчання / уклад. : Н. І. Сабадаш, 
О. В. Подобій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 42 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 
парфумерно-косметичних продуктів.                                 УДК  665.58:330.341.1(07) 
 

 669 МЕТАЛУРГІЯ 
  

31.18 
 

     Кадомський С. В. Наука про матеріали : практикум [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / С. В. Кадомський, А. П. Бовсуновський, О. А. Литвиненко ; Нац.                    
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 145 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машинобудування, стандартизації 
та сертифікації обладнання.                                                            УДК  669.01(075.8) 
 

31.19 
 

     Кадомський С. В. Технологія матеріалів : практикум [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / С. В. Кадомський, Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 205 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машинобудування, стандартизації та 
сертифікації обладнання.                                                                     УДК  669(075.8) 
 

 681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І 
РЕГУЛЮВАННЯ 

  

100.95 
 

     Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151, освітньо-професійної 
програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький, М. П. Грама, І. В. Ельперін ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 116 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та комп'ютерних 
технологій систем управління.                                                  УДК  681.5.001.13(07) 
 

100.99 
 

     Ельперін І. В. Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 181 "Харчові 
технології", освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" 
денної та заочної форм навчання / І. В. Ельперін, С. А. Киричук,                                          
К. С. Архангельська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 129 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління.        УДК  681.5(07) 
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 796 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
  

56.05 
 

     Фізична культура і спорт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять з бадмінтону для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" усіх спеціальності денної форми навчання / уклад. : І. С. Павлюк,                           
М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 32 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фізичного виховання.                                                                                 УДК  796(07) 
 

 811 МОВИ 
  

39.23 
 

     Приблуда Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) 
[Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін. 
                                                                                                        УДК  811.161.2(075.8) 
 

71.29 
 

     Іноземна мова : практичні навички наукової комунікації [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"; спеціальності 162 
"Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійних програм "Промислова 
біотехнологія" та "Фармацевтична біотехнологія"; спеціальності 183 "Технології 
захисту навколишнього середовища" освітньо-професійної програми 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. :                 
Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 77 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
іноземних мов професійного спрямування.                                   УДК  811'276.6(07) 

71.30 
 

     Іноземна мова : практичні навички наукової комунікації [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійних програм "Технології 
зберігання та переробки зерна", "Технології зберігання та перероблення водних 
біоресурсів", "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса", "Технології 
зберігання, консервування та переробки молока", "Технології зберігання, 
консервування та переробки плодів та овочів", "Технології органічних харчових 
продуктів", "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв", 
"Технології продуктів бродіння і виноробства", "Технології рослинних олій, жирових 
та косметичних продуктів", "Технології харчових концентрованих продуктів на 
основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів", "Технології харчових 
продуктів оздоровчого та профілактичного призначення", "Технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів", "Технології цукру та 
полісахаридів", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", 161 
"Хімічні технології та інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічні технології 
харчових добавок та косметичних засобів", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" освітньо-професійної програми "Якість, стандартизація та сертифікація" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 81 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. іноземних мов професійного спрямування.  
                                                                                                         УДК  811'276.6(07) 
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71.31 
 

     Іноземна мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних 
робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 освітньо-
професійної програми "Туризм" 3 курсу заочної та заочної скороченої форм 
навчання / уклад. : О. М. Галинська, Н. В. Шерстюк ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 82 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. іноземних мов професійного спрямування. 
                                                                                                                УДК  811.111(07) 
 

71.32 
 

     Іноземна мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" 
освітньо-професійної програми "Біотехнології: фармацевтична, промислова, 
харчова, природоохоронна" 1 курсу денної форми навчання Ч. 1 / уклад. :                     
І. В. Форостюк, Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко, Н. В. Шерстюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 88 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. іноземних мов професійного спрямування.  
                                                                                                                УДК  811.111(07) 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
  

1.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 8. – Київ, 2019. 
 

2.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 4, № 5. – Київ, 
2019. 
                       

3.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 6 (179). – Київ, 2019. 
 

4.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 6 (275). – Київ, 2019. 
 

5.       Діловодство : щомісяч. спец. журн. № 7-8. – Київ, 2019. 
 

6.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 8. – Київ, 
2019. 
 

7.       Екологія підприємства : спец. журн. № 8 (85). – Київ, 2019. 
 

8.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 7. – Київ, 2019. 
 

9.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 7. – Київ, 2019. 
 

10.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України.  
№ 7. – Київ, 2019. 
 

11.       Кадровик : щомісяч. проф. журн. № 8. – Київ, 2019. 
 

12.       Літопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 11, № 12. – 
Київ, 2019. 
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13.       Менеджеr по персоналу : практ. журн. № 7, № 8. – Киев, 2019. 
 

14.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 16 (445), № 17 (446). 
– Київ, 2019. 
 

15.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 8 (302). – Київ, 2019. 
 

16.       Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 8 (104). – 
Київ, 2019. 
 

17.       Рестораторъ. № 7-8 (165). – Киев, 2019. 
 

18.       Рецепты аптечных продаж. № 8 (86). – Київ, 2019. 
  

19.       Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. № 3 (107). – 
Київ, 2019. 
  

20.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 4. – Київ, 2019. 
  

21.       Український туризм. № 4. – Київ, 2019. 
  

22.       Упаковка. № 4 (131). – Київ, 2019. 
  

23.       Управління якістю : спец. журн. № 8 (20). – Київ, 2019. 
  

24.       Харчова наука і технологія : щокв. наук.-теорет. журн. – Одеса, 2019. 
  

25.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 6 (69). – Киев, 2019. 
  

26.       Экология и промышленность : науч.-практ. журн. № 2. – Харьков, 2019. 
  

27.       Электрик : практ. электротехника. № 6 (199), № 7-8(200). – Киев, 2019. 
  

28.       Ягодник = Ягідник. № 3 (14). – Киев, 2019. 
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