
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів : дайджест. Вип. 30  
[Електронний ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. 
Олабоді. – Київ, 2017. – 24 с. – Режим доступа : http://. – Назва з екрана. 

Дайджест містить інформацію наявних в фондах Науково-технічної 
бібліотеки НУХТ, видань з питань технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів. : книги,монографії, навальні видання, довідники, статті з періодичних 
видань. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім зацікавленим. 
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Жири – основне джерело енергії для організму людини. Жири містяться у 
тваринних і рослинних організмах. Вони становлять головний компонент таких 
продуктів харчування як вершкове масло, рослинні олії, маргарин, смалець. 
Значення жирів у харчуванні різноманітне. Недостатнє надходження жирів у їжу 
негативно впливає на різні види обміну речовин, функціональний стан окремих 
органів і систем і, у підсумку, на працездатність і опірність організму 
несприятливим чинникам навколишнього середовища, у тому числі інфекційним 
агентам. Окрім харчової промисловості рослинні і мінеральні жири тварини 
використовують у парфумерно-косметичній галузі. Сучасна людина щоденно 
користується тими чи іншими парфюмерно-косметичними засобами, що 
виконують гігієнічні, профілактичні та естетичні функції. Сировиною для 
виготовлення парфюмерно-косметичних виробів є натуральна ефірна олія, 
синтетичні ароматичні запашні речовини, етиловий спирт, а також запашні 
речовини тваринного походження (амбра, мускус тощо). Застосування 
парфюмерно-косметичної продукції пов’язано зі здоров’ям та самопочуттям 
споживачів. Забезпечення безпеки та відповідної якості продукції цієї галузі 
залежить від результатів наукових досягнень. Наука та інновації є основою 
розвитку парфюмерно-косметичної галузі. 

Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників, викладачів, 
аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним обзором наукових 
видань з питань технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 
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ХХІ століття – століття унікальних технологій та 
високої якості. Підвищення якості і конкурентоспроможності 
продукції – необхідна умова забезпечення стійкості 
економічного зростання. Одним із стратегічних напрямків 
ефективного розвитку провідних держав є розвиток і 
застосування нанотехнологій у різних галузях промисловості. 
Усвідомлюючи перспективи нанотехнологій, більше 
п’ятдесяти країн світу інвестують великі кошти у їх розвиток, 
впроваджуючи відповідні національні програми, проте цікаво, 
що саме косметологія є найбільш відкритою галуззю для використання 
нанотехнологій у світі. Нанотехнології – одне з наймодніших на сьогодні слів у 
побуті людей, що слідкують за новинками на ринку косметики, адже рівень 
сучасної косметичної промисловості дозволяє створювати нанокомплекси, які 
можуть повністю замінити традиційні методики збереження краси за допомогою 
ін’єкцій. Що ж таке нанокосметика і в чому її принципова відмінність? 

Основним завданням нанокосметики, на сьогодні, є перенесення необхідних 
поживних або лікувальних речовин через міжклітинні проміжки в глибокі шари 
шкіри, ґрунтуючись на тому, що рогові лусочки не пропускають активні 
компоненти, так як не містять води. Наночастинки отримані з речовин більшого 
масштабу шляхом подріблення в пропорції однієї мільярдної частки від цілого. 
Створення нанотехнологій дозволило мікропасулювати активні інгредієнти до 
наночастинок і транспортувати в необхідні шари шкіри. На перший погляд, 
використання нанотехнологій в косметології виглядає дуже привабливо і має 
вирішити практично будь-які проблеми. Проте, важливо, що повністю штучно 
створений компонент буде розкладатися в дермі. Будь-які наслідки даних 
розкладів достовірно не вивчено. Куди будуть потрапляти елементи, що 
розклалися? На це питання ще не має однозначної відповіді. Як висновок – не 
можна гарантувати цілковитий контроль над процессами в організмі на 
клітинному рівні. Нерозумно вважати, що оболонка капсули просто 
випаровуватиметься, тому що організм людини – високоточна збалансована 
система.  

Вже неодноразово думки вчених збігались в тому, що існує ризик 
нагромадження наночастиноку крові або тканинах. До того ж, заявлено, що 
нанокосметика дозволить досягти вікового омолодження.  
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Такий вражаючий косметичний ефект може викликати аутоімунні процеси, 
адже давно доведено, що ідеального зовнішнього вигляду не досягти однієї лише 
косметикою. Це, як мінімум, здоровий спосіб життя і здорове харчування, 
контроль над власною свідомістю і т. п. Качество технологических процессов и 
продукции. Кількість практичних інновацій у галузі нанокосметики стрімко 
зростає. Однак, разом з цим прогрессом збільшується занепокоєння щодо безпеки 
нанотехнологій і наноматеріалів для здоров’я людини і довкілля. Тому 
актуальним постає питання дослідження перспективних тенденцій виробництва 
косметичних засобів на основі наноматеріалів для створення відповідної науково 
аргументованої нормативно-технічної бази щодо нанопродукції в косметичній 
галузі. Зрозуміло, що нанотехнології – це евристичний етап в розвитку науки, що 
відкриває принципово нові можливості для виробників косметичної продукції. 
Нанокосметика активно поширюється на вітчизняному і світовому ринках, протее 
досі не існує однозначних, законодавчих механізмів, котрі б надійно гарантували 
якість і безпеку данного виду продукції. Тому важливим і актуальним є 
дослідження особливостей використання нанотехнологій в косметичній галузі.  

Щоб отримати очікуваний ефект від використання косметичного засобу 
необхідно покращити надходження поживних компонентів у глибокі шари шкіри, 
тому що дія косметичного препарату багато в чому залежить від того, яка 
кількість активної речовини потрапляє в проблемну ділянку шкіри. Оскільки 
роговий шар шкіри складається з щільних лусочок, котрі практично не містять 
води та занурені у ліпідний прошарок, то він не пропускає активні речовини в 
глибинні шари шкіри. Тому єдиним шляхом потрапляння активних речовин 
можуть бути міжклітинні проміжки та вивідні протоки шкірних залоз, проте 
міжклітинні проміжки є дуже вузькі і не можуть пропустити водорозчинні 
сполуки. Цей чинник суттєво знижує ефективність поверхневої косметики і 
змушує шукати принципово нові підходи у використанні косметичної продукції. 
Розвиток біотехнологій сприяв розвитку нанокомплексів у косметичній галузі, 
котрі створюють в лабораторних умовах із заздалегідь запрограмованими 
властивостями.  

Як заявляють виробники нанокосметики, за допомогою нанокомплексів 
шкіра запускає природні процеси регенерації, відновлює власну структуру й 
високий рівень енергії, посилює свої захисні властивості і підвищує 
життєздатність, як наслідок – сповільнюються процеси передчасного старіння. 
Виникає актуальне питання безпеки наноматеріалів для здоров’я людини та 
довкілля. На сьогоднішній день не існує єдиної загальновизнаної і достатньо 
аргументованої думки щодо цього питання.  

5 
 



Проте зрозуміло, що наноматеріали є новими речовинами, а тому 
необхіднедодаткове ретельне їх вивчення, що включає питання токсичності самої 
сполуки та враховує форму частинок і ступінь мініатюризації, співвідношення 
площі поверхні до маси, тощо. Потрібно зазначити, що на косметичному ринку 
вже присутні товари, що містять ці наноматеріали і в майбутньому їхній 
асортимент, безсумнівно, розшириться. Тому доцільнішим може виявитись підхід, 
згідно з яким розглядають кожен конкретний випадок нового застосування 
наноматеріалів та необхідно добирати оптимальний розмір і матеріали носія для 
кожної активної речовини. Також потрібно враховувати чинник розкладання 
наночастинок в крові. Як висновок, усі наукові дослідження з використання 
наноматеріалів у косметичній галузі повинні базуватися на надійних та 
ефективних методах, котрі б враховували особливості використання конкретних 
матеріалів у тій чи іншій продукції. Необхідно окремо досліджувати подібні 
групи косметичних засобів, і створювати індивідуальні методики їх випробувань. 
Нанореволюцію у косметичній промисловості неможливо ігнорувати, а тим 
більше зупинити, тому необхідно прикласти максимальних зусиль для створення 
єдиної, загальновизнаної системи нормативно-технічного забезпечення якості та 
безпеки даного виду продукції. Будь-які неточності в науковій оцінці ризику 
викликатимуть негативне ставлення суспільства до нанотехнологій, що може 
призвести до сповільнення розвитку нових технологій. Лідерів світових 
виробників косметичної продукції з використання нанотехнології умовно можна 
розділити на дві групи. До першої групи належать виробники, що 
використовують нанотехнології в окремих лініях. До другої групи належать 
виробники, продукція яких є нанопродуктом. Потрібно зазначити, що вітчизняне 
виробництво нанокосметики представлене лише двома виробниками: компанія 
НаноСвіт-NanoSvit та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика». Отже, існує 
реальна необхідність створення відповідної нормативно-технічної бази для 
розвитку вітчизняного виробництва косметичної продукції на основі 
нанотехнологій та забезпечення державної підтримки наукових досліджень у 
зазначеному напрямку і розвитку необхідного кадрового потенціалу. 

Стрімко зростаюча кількість практичних інновацій у галузі нанокосметики є 
вагомою причиною стрімко зростаючого занепокоєння безпечністю 
наноматеріалів для здоров’я людини і довкілля. Науковці багаторазово 
підкреслювали, що нанотехнології – маловивчена галузь, щоб випускати товари з 
використанням наночастинок на світовий ринок. Однак, вже більше п’ятнадцяти 
країн виготовляють товари на основі нанотехнологій.  
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В Україні наноматеріали у виробництві косметики лише починають 
використовуватися, тому положення з оцінки безпеки наноматеріалів повинні 
бути внесені до оновленого законодавства з косметичних продуктів у 
відповідності з міжнародними стандартами. З метою захисту споживачів 
необхідно створити відповідне нормативно-технічне забезпечення з точки зору 
соціальної відповідальності за розвиток нанотехнологій у косметичній галузі і 
досягнути випуску продукції належної якостфі. 

 

Байцар Р. І. Нанотехнології в косметичній галузі / Р. І. Байцар, Ю. М. Кордіяка // 
Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 1 (3). – С. 15–17. 
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Антипов, С. Т. Тепло- и массообмен при криогенном 
вымораживании растительных масел : монография / С. Т. 
Антипов, В. Е. Добромиров, С. М. Ященко. – Россия, Воронеж : 
Воронеж. гос. технол. акад., 2005. – 147 с. 

Аннотация издания : 

В монографии отражены результаты многолетних исследований авторов 
в области создания  новой технологи и оборудования для последней стадии 
рафинации растительных масел – криогенного вымораживания. 

 

 

 

Беззубов, Л. П. Химия жиров : учеб. / Л. П. Беззубов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Россия, Москва. : Пищ. пром-сть, 1975. – 279 с. 

Аннотация издания : 

В третье издание книги введен краткий исторический очерк развития 
химии жиров, расширен раздел химии жирных кислот и глицероидов. В 
новом аспекте написаны главы «Синтетические способы получения 
глицерина» и «Химические изменения жиров и масел». В последнюю 
включено описание гидрогенизации жирных кислот. 
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Братус, И. Н. Химия душистых веществ : учеб. пособие / И. Н. 
Братус ; под ред. В. М. Андреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Россия, Москва : Агропромиздат, 1992. – 240 с.  

Аннотация издания : 

В книге изложены основы химии душистых веществ. Приведены сведения о 
классификации, строении, свойствах, современных способах получения и 
применения душистых веществ, а также сведения о важнейших источниках 
сырья и методах получения полупродуктов синтеза душистых веществ.Освещены 
перспективные пути синтеза некоторых известных душистых веществ. Приведены сведения о 
некоторых новых душистых веществах. 

 

 

 

Васильев, Н. Ф. Автоматизация маслоэкстракционного 
производства / Н. Ф. Васильев, Л. М. Федоровский. – Россия, 
Москва : Пищ. пром-сть, 1979. – 216 с. 

Аннотация издания : 

Подробно рассматриваются основные функциональные схемы 
автоматизации и приводится их полное описание. Приведены конкретные 
принципиальные электрические схемы систем, а также описаны системы 
контроля и сигнализации, концентрации паров растворителя в воздухе с включением аварийной 
вентиляции при достижении опасных концентраций. 
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Войткевич, С. А. Эфирные масла для парфюмерии и 
ароматерапии / С. А. Войткевич. – Россия, Москва : Пищ. пром-
сть, 1999. – 282 с. 

Аннотация издания : 

Книга является надежным справочником не только для специалистов 
парфюмерного производства, но и для врачей-ароматерапевтов. Она 
будет полезна для производителей эфирных масел и посредников в торговле 
ими. Отмечены полезные свойства эфирных масел, используемых в 
качечстве лечебно-профилактических средств. Даны рекомендации по 
проверке подлинности и предотвращению фальсификаций натуральных масел. 

 

 

 

Гавриленко, И. В. Оборудование для производства 
растительных масел : учеб. / И. В. Гавриленко. - 2-е изд., перераб. 
и доп. – Россия, Москва.. : Пищ. пром-сть, 1972. - 312 с. 

Аннотация издания : 

Даются сведения о конструкциях машин и аппаратов, применяемых на 
современных маслопрессовых и маслоэкстракционных заводах. По наиболее 
важным машинам и аппаратам приводятся методы технологических и 
теплотехнических расчетов. 
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Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві : навч. 
посіб. / О. П. Яворовський, І. І. Солдак, С. Т. Брюханова, Л. В. 
Павлович ; за ред. О. П. Яворського, І. І. Солдака. – К. : 
Медицина, 2007. –256 с. 

Анотація видання : 

У посібнику з грифом МОЗ України детально, на сучасному науковому рівні 
відповідно до нової навчальної програми викладено основи промислової 
токсикології, гігієнічну характеристику основних факторів виробничого 
середовища та трудового процесу, гігієнічну класифікацію умов праці. Висвітлені такі розділи 
гігієни, як виробнича вентиляція, промислова ергономіка, гігієна праці жінок та підлітків, 
засоби індивідуального захисту, питання захворюваності, організації медичних оглядів і 
розслідування захворювань і отруєнь. Особливу увагу приділено гігієнічному значенню якості 
води, приміщень при виготовленні парфумерно-косметичних засобів. 

 

 

 

Джафаров, А. Ф. Производство желатина / А. Ф. Джафаров. – 
Россия, Россия, Москва : Агропромиздат, 1990. – 287 с. 

Аннотация издания : 

Описаны прогрессивные методы производства, механизации и 
автоматизации производственных процессов. Изложены методы 
контроля сырья, вспомогательных материалов, процессов и готовой 
продукции. Дана технология фруктового желе. Освещены вопросы 
окружающей среды. 
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Жиры. Химический состав и экспертиза качества / О. Б. 
Рудаков, А. Н. Пономарев, К. К. Полянский, А. В. Любарь. – 
Россия, М. : ДеЛипринт, 2005. – 312 с. 

Аннотация издания : 

В монографии приведен богатый справочный материал, полезный в 
повседневной практической работе эксперта, описаны приемы проверки 
качества и натуральности жиров, обнаружения их фальсификации. 
Следует отметить научную новизну целого ряда разделов, представленных 
в книге, например, анализа идентификационных зон и многолетних статистических данных по 
жирнокислотному составу, данных пиролитической, парофазной газовой хроматографии, 
тонкослойной и микроколоночной высокоэффективной жидкостной хроматографии липидов. 
В книге описано применение дифференциального термического анализа для идентификации 
(определения чистоты, натуральности) пищевых жиров, как животных (молочный жир – 
сливочное масло и др.), так и растительных масел. Дана характеристика большого числа 
пищевых жиров и масел и подробно описана методика дифференциального термического 
анализа на примерах распространенных видов жировой продукции.  

 

 

 

Іванов, С. В. Технологія купажованих жирів збалансованого 
жирнокислотного складу : монографія / С. В. Іванов, Л. В. 
Пешук, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 
2013. – 210 с. 

Анотація видання : 

Монографія висвітлює теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-
технічної задачі створення функціональних жирових продуктів, 
орієнтованих на реалізацію концепції здорового харчування. В роботі 
науково обгрунтовано доцільність застосування рослинних олій для 
стабілізації та удосконалення якісних показників твердих тваринних жирів, розроблено 
технологію купажованих тваринно-рослинних жирів, встановлено оптимальний їх склад, 
рецептури емульсій прямого типу з використанням купажованого жиру і визначено напрями 
використання розробленої технології у суміжних галузях харчової промисловості. 
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Калошин, Ю. А. Технология и оборудование масложировых 
предприятий : учеб. / Ю. А. Калошин. – Россия, М. : Академия, 
2002. – 363 с. 

Аннотация издания : 

Описаны технологии и оборудование маслодобывающих и 
жироперерабатывающих предприятий. Рассмотрены процессы прессового 
и экстракционного производства масла, а также все виды рафинации 
жиров, производства маргарина и майонеза. Освещено производство мыла и 
синтетических моющих средств.  

 

 

 

Каспаров, Г. Н. Основы производства парфюмерии и косметики : 
учеб. / Г. Н. Каспаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Россия, 
Москва: Агропромиздат, 1988. – 287 с. 

Аннотация издания : 

Рассмотрены основное сырье и ассортимент парфюмерно-косметических 
изделий. Описано производство настоев, растворов, парфюмерных 
композиций, отдушек, эссенций, кремов, лосьонов, паст. Приведены сведения 
о фасовке, оформлении и упаковке парфюмерных и косметических изделий. Во 2-
м издании (1-е изд. вышло в 1978 г. ) нашли отражение изменения ассортимента, внедрение 
новой технологии и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 



Каспаров, Г. Н. Парфюмерно-косметическое производство : учеб. 
/ Г. Н. Каспаров, А. М. Журавлев. – Россия, Москва : Пищ. пром-
сть, 1977. – 320 с. 

Аннотация издания : 

Описаны технологи производства, новые виды сырья, машин, аппаратов и 
технологических схем, применяемых на вновь построеных и 
реконструированных парфюмерно-еосметических предприятий.  

 

 

 

Кичигин, В. П. Технология и технохимический контроль 
производства растительных масел : учеб. / В. П. Кичигин. – 
Россия, Москва : Пищ. пром-сть, 1976. – 359 с. 

Аннотация издания : 

В пособии даются подробные описания оборудования и теоретических 
основ промышленных способов получения растительных масел от 
характеристик входного сырья до методов контроля качества готовой 
продукции. 
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Кректунов, О. П. Процессы конденсации и конденсаторы 
масложирового производства / О. П. Кректунов, А. С. Савус ; Под 
ред. Э.В. Фирсовой. – Россия, Санкт-Петербург : НПО ЦКТИ, 
1998. – 494 с. 

Аннотация издания : 

Приведенные в книге рекомендации по расчету тепломассообмена и 
гидравлического сопротивления при конденсации могут быть  использованы 
при расчете конденсаторов, различного рода подогревателей и испарителей, конденсационных 
устройств холодильных установок, систем кондиционирования воздуха. 

 

 

 

Кривова, А. Ю. Технология производства парфюмерно-
косметических продуктов : учебник / А. Ю. Кривова, В. Х. 
Паронян. – Россия, Москва : ДеЛи принт, 2009. - 668 с. 

Аннотация издания : 

Учебное руководство рассматривает характеристики парфюмерных и 
косметических средств. Представлена классификация парфюмерных и 
косметических средств. Описаны их физико-химические свойства, 
изложены критерии оценки качества продукции. Изложены средства и 
продукты используемые в технологии производства косметических и парфюмерных 
продуктов; дана им классификация, характеристика Освещены особенности рецептуры этих 
продуктов. Также содержатся схемы и алгоритмы производства. 
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Кудрін, Ю. П. Черв'ячні машини в технології виробництва олій : 
навч. посіб. / Ю. П. Кудрін ; М-во освіти України, Ін-т сист. 
дослід. навч., Харк. держ. політех. ун-т. – К. : ІЗМН, 1997. – 144 с 

Анотація видання : 

Описано основні закономірності роботи віджимних черв’ячних пресів, 
екструдерів, методичні принципи фізико-математичного моделювання 
черв’ячних машин з матеріалами, що містять олію, викладено основи теорії 
ньютонівської течії у каналах складової геометрії, наведено формули розрахунку дисипації 
енергії в цих каналах, охарактеризовано течію з ковзанням на граничних поверхнях каналів, 
подано метод і приклад розрахунку одно- та  двочерв’яних машин.  

 

 

 

Кустова, С. Д. Справочник по эфирным маслам / С. Д. Кустова. – 
Россия, Москва : Пищ. пром-сть, 1978. – 208 с. 

Аннотация издания :  

В справочнике обобщены и систематизированы сведения о свойствах, 
составе и показателях качества 33 названий эфирных масел. Кратко 
описаны методы получения эфирных масел, даны необходимые сведения  о 
применении, расфасовке и хранении масел.  
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Лабораторный практикум по технологии отрасли (производство 
растительных масел) / Л. А. Мхитарьянц, Е. П. Корнена, Е. В. 
Мартовщук, Е. В. Лисовая ; под ред. Е. П. Корненой. – Россия, 
Санкт-Петербург : Гиорд, 2013. – 224 с. 

Аннотация издания :  

В книге приведены методы анализа показателей качества и безопасности 
масличных семян и продуктов их переработки, а также структурные 
схемы и схемы технохимического контроля технологических операций 
производства растительных масел; рассмотрены современные методы идентификации 
растительных масел. 

 

 

 

Лещенко, Н. Ф. Технология производства глицерина из жиров и 
масел и его применение / Н. Ф. Лещенко. – Россия, Москва : 
Пищепромиздат, 1998. - 192 с. 

Аннотация издания :  

В книге обобщены сведения по производству и применению глицерина, 
получаемого из жирового сырья. Представлена история развития 
глицеринового производства. Рассмотрены физические и химические 
свойства глицерина, технология очистки глицериновых растворов, дистилляция сырого 
глицерина, адсорбционная очистка дистиллированного глицерина и современные методы его 
анализа. 
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Масликов, В. А. Технологическое оборудование производства 
растительных масел : Учеб. пособие / В. А. Масликов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Россия, Москва : Пищ. пром-сть, 1974. – 439 с. 

Аннотация издания :  

В данной книге рассматриваются машины и аппараты, получившие 
наиболее широкое применение в производстве растительных масел, а 
также машины и аппараты, являющиеся перспективными для дальнейшего 
внедрения. В книге представлены расчеты, рассмотрены принципы работы, особенности и 
устройство основного технологического оборудования, применяемого в масложировой 
промышленности. 

 

 

 

Надиров, Н. К. Теоретические основы активации и механизма 
действия природных сорбентов в процессе осветления 
растительных масел / Н. К. Надиров. – Россия, Москва : Пищ. 
пром-сть, 1973. – 352 с. 

Аннотация издания :  

Исследованы генетические и структурные особенности, минералогический и 
химический состав сорбентов, разработаны методы физико-химических 
исследований. Описан механизм химической активации природных сорбентов и 
адсорбции красящих веществ. 
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Оборудование производства парфюмерно-косметических 
изделий, синтетических душистых веществ и эфирных масел : 
учеб. / А. М. Журавлев, В. С. Непомнящий, А. Е. Огарев, В. В. 
Осипов. – Россия, Москва : Пищ. пром-сть, 1980. – 263 с.  

Аннотация издания :  

Изложены основные сведения о типовом и специальном оборудовании 
производства парфюмерно-еосметических изделий, синтетических 
душистых веществ и эфирных масел, описаны типовые установки, даны 
рекомендации по подбору и безопасной эксплуатации оборудования. 

 

 

 

О'Брайен, Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, 
применение : справ. пособие : пер. с англ. / Р. О'Брайен. – 
Россия, Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 752 с.  

Аннотация издания :  

В книге даны выкладки по составу пищевых жиров и масел, большое 
внимание уделяется взаимосвязям между составом и свойством масел, а 
также рассмотрены возможности их использования. В книге можно 
найти данные как о распространенных методах исследования масел и 
жиров, так и о нестандартизированных. Рассмотрены особенности применения этих 
методов в контроле производства.Издание опубликовано с учетом последних достижений 
науки и технологии, также учтены современные требования по производству и контролю 
качества масел и жиров. Особо отмечены темы о маслах из ГМИ, свойствах специальных 
жиров, а именно: шортенингов. Рассматриваются возможности регулирования этих свойств 
и принципы подбора жиров для отдельных видов продуктов. Широко раскрыта тема 
менеджмента качества производства. 
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Осейко, М. І. Технологія рослинних олій : підруч. / М. І. Осейко 
; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. –К. : 
Варта, 2006. – 280 с. 

Аннотация издания :  

Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми, роботу обладнання, 
наукові й практичні основи промислових і інноваційних процесів видобутку 
рослинних олій і екстрактів, їхнього первинного очищення. Приведені 
відомості про хімічний склад і структуру вихідної сировини, жирнокислотний 
і ізомерний склад, властивості рослинних і модифікованих олій, технохімконтроль, сучасні 
інструментальні методи оцінки якості і безпечності продукції, систему КТІОЛ (комплексні 
технології, інжиніринг, обладнання, лінії), інноваційні й аплікаційні технології олієжирових і 
білково-ліпідних продуктів функціонального й оздоровчого призначення. 

 

 

 

Персидская, К. Г. Справочник для работников лабораторий 
эфиромасличных предприятий / К. Г. Персидская, А. П. Чипига. – 
Россия, Москва : Легкая и пищ. пром-сть, 1981. – 144с. 

Аннотация издания :  

В справочнике приведены схемы, по которым осуществляется контроль 
эфиромасличного производства, описаны методы анализа сырья, 
промежуточных продуктов, отходов, вспомагательных материалов и 
готовой продукции. Приведены сведения о сырье, эфирных маслах и их основных компонентах. 
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Пешук, Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : 
навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – К. : ЦУЛ, 2011. – 296 с. 

Анотація видання : 

Наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних 
олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі 
морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також 
характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних 
властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до 
зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості 
насіння олійних культур. Останній розділ присвячено технології використання продуктів 
переробки олійних культур (макухи та щротів) для одержання білкових продуктів та добавок. 

 

 

 

Пешук, Л. В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів : 
навч. посіб. / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов ; МОН 
України, Нац. ун-т харч. технол. – К. : ЦУЛ, 2007. – 376 с. 

Анотація видання : 

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумерних 
та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, 
основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та 
інженерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання 
й використання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продуктів 
різного агрегатного стану та перспективи їх виробництва. 
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Правила безпеки для олійно-жирового виробництва : ДНАОП 
1.8.10-1.06-97 / Держ. ком. України по нагляду за охороною праці. 
– К. : Основа, 1997. – 276 с.  

Анотація видання : 

Розроблені Українським науково-дослідним інститут пиво безалкогольної, 
кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), 
ТОВ «НТЦхарчопром». 

 

 

 

Справочник технолога эфирномасличного производства / А. П. 
Чипига и др. ; Под ред. А.П. Чипиги. – Россия, Москва : Легкая и 
пищ. пром-сть, 1981. – 184 с. 

Аннотация издания : 

В справочнике содержатся сведения о сырье, вспомагательных материалах 
и требования, предъявляемых к ним. Описаны технологические операции 
производства эфирных масел, получаемых различными способами, и 
соответствующая аппаратура. Приведены данные по технохимконтролю 
производства. Отделный раздел посвящен технологии получения вторичных эфирных масел. 
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Технология переработки жиров : учеб. / Н. С. Арутюнян, Е. П. 
Корнена, Л. И. Янова, И. И. Захарова ; под ред. Н. С. 
Арутюняна.  3-е изд. – Россия, Москва : Пищепромиздат, 1999. – 
452 с. 

Аннотация издания : 

Книга рассказывает о научных и технологических основах промышленных 
процессов рафинации, гидрогенизации, переэтерификации, гидролиза 
жиров, производства маргариновой продукции. Также изложен алгоритм 
производства мыла и моющих средств, глицерина и жирных кислот, а также пищевых 
поверхностно-активных веществ. Будет также полезны сведения о рациональном 
использовании жировых и других отходов, очистки сточных вод. Рассмотрена проблематика, 
перспективные направления развития отрасли и другие вопросы. 

 

 

 

Технохимический и бактериологический контроль в клеевой и 
желатиновой промышленности : справочник / И. В. Триерс, Р. А. 
Долматова, З. В. Хохлова, С. Л. Кобякова. – Россия, Москва : 
Агропромиздат, 1990. – 303 с.  

Аннотация издания : 

Описаны резултаты отделов технического контроля, организация труда, 
санитарно-технические требования безопасности в лабораториях, а также 
подготовка к химическим и бактериологическим испытаниям. 
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Технохимический контроль жиров и жирозаменителей : учеб. 
пособие / О. Б. Рудаков, Н. В. Королькова, К. К. Полянский, О. А. 
Котик ; под ред. О. Б. Рудакова. – Россия, Санкт-Петербург : 
Лань, 2011. – 576 с. 

Аннотация издания : 

Рассмотрен химический состав различных жиров, их пищевая ценность, 
представлены методики технохимического контроля разных стадий 
производства растительных и животных жиров, методики определения 
показателей качества и технико-эксплуатационных свойств жиров, спредов и другой 
масложировой продукции, даны приемы проверки качества и натуральности жиров, 
обнаружения их фальсификации. 

 

 

 

Фролова, Н. Е. Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій : 
практикум : навч. посіб. / Н. Е. Фролова, В. Д. Іванова, Н. В. 
Чепель ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2011. – 263 с. 

Аннотация издания : 

Наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фармакогностичного 
аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій 
з рослинної сировини та методи дослідження їх фізико-хімічних 
властивостей. Особливу увагу приділено розгляду методів газової хроматографії для вивчення 
компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматизаторів. 
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Химия жиров : учеб. / Б. Н. Тютюнников, , Ф. Ф. Гладкий, , З. И. 
Бухштаб и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Россия, Москва : 
Колос, 1992. – 448 с. 

Аннотация издания : 

Дана классификация жиров. Рассмотрены физические и технические 
свойства, физические превращения и способы синтеза жиров, липидов, 
жирных кислот и глицерина. В данном издании весь материал изложен на 
основе новой систематической номенклатуры, введен раздел, посвященный основным 
положениям реакционной способности жирных кислот. 

 

 

 

Хранение растительных масел и жиров / Н. И. Чертков, А. В. 
Луговой, А. Г. Сергеев, А. Н. Миронова ; Под ред. А.В.Лугового. – 
Россия, Москва : Агропромиздат, 1989. – 288 с. 

Аннотация издания : 

Описаны условия хранения растительных масел и жиров, устройство 
основных элементов склада. Предложены прогрессивные схемы и способы 
хранения в атмосфере инертного газа. Приведены основные правила приемки 
и перевозки масел и жиров, даны необходимые сведения об учете их коичества, описаны 
средства механизации и автоматизации при приемке, хранении и отпуске потрнебителям 
масел и жиров.  
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Щербаков, В. Г. Технохимический контроль производства жиров 
и жирозаменителей : учеб. / В. Г. Щербаков. – Россия, Москва : 
Колос, 1996. – 207 с. 

Аннотация издания : 

Рассмотрены общие схемы организации технологического контроля в 
масло-жировой промышленности, включая методы отбора проб, общие 
методы анализа сырья, материалов, готовой продукции и отходов, 
специальные методы технологического контроля, применяемые в производстве растительных 
масел, при рафинации масел и жиров, получении глицерина, жирных кислот и гидрированных 
жиров, а также маргарина, майонеза, мыла и синтетических моющих средств. 

 

 

 

 

 

Пауловнія – джерело біологічно активних речовин. Технологія екстрактів для 
косметики та фармацевтії / С. Дамянова та ін. // Харчова промисловість. – 2012. – 
Вип. 12. – С. 193–196.  

Анотація статті : 

Деревина та листя швидкоростущого дерева пауловнії (Paulownia elongata) використовуються 
в сільському та лісовому господарстві, деревообробній промисловості, а останнім часом 
екстракти із листя пауловнії знайшли застосування в парфумерній та фармацевтичній 
промисловості. З метою визначення раціональних режимів екстрагування досліджено вплив 
двох технологічних факторів - температури та тривалості екстрагування листя паулавнії в 
чотирьох полярних розчинниках - 50 %, 70 % і 95 % етилового спирту та пропіленгліколю. 
Встановлено, що найвищий вміст дубильних речовин отримуємо при режимі екстрагування з 
температурою 60 С та тривалістю 5 годин, незалежно від типу розчинника. 
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