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Державна політика енергозбереження в Україні 
 

Кондратенко Д. В. Проблеми та перспективи страхування у паливно-енергетичному секторі / Д. В. 

Кондратенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 8(126). – С. 55-56. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

У статті обґрунтовано актуальність страхування у паливно-енергетичному комплексі України. Визначено, 

що страхування може виступати дієвим механізмом забезпечення ресурсної стійкості паливно-

енергетичного комплексу. Виявлено існуючі проблеми та запропоновано загальні характеристики щодо 

страхування у паливно-енергетичному секторі. Зроблено висновок щодо перспектив страхування в 

енергетичній галузі. 

 

 

Овчаренко Д. М. Закордонний досвід організації ефективного менеджменту з енергозбереження 

промислових підприємств / Д. М. Овчаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 69-74. 

 

                                                                                                                                           Р/2124 

 

У статті розглянуто сучасне становище енергетичного сектору України та передумови до впровадження 

енергозбереження у промисловості. Визначено особливості здійснення державної політики провідних 

країн  у сфері стимулювання енергозбереження за допомогою адміністративних, економічних та 

інформаційних інструментів. Проаналізовано найрезультативніші галузеві програми з енергозбереження 

країн-членів Європейського Союзу. Запропоновано удосконалити систему управління енергозбереження 

промислових підприємств на основі впровадження аналізу результативних факторів, доопрацювання 

мотиваційної підсистеми та залучення циклу Шухарта-Демінга. 

 

 

 

Р 351861 

   338 
 

    Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст] : зб. 

матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 25 грудня 2014 р. / 

Факультет економіки АПК ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима 

Гетьмана", Наук. парк  Київського нац. екон. ун-ту, Міжнар. ін-т бізнес-освіти 

КНЕУ імені Вадима Гетьмана [та ін.]. - К. : Науковий парк КНЕУ, 2014. - 156 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Стоян О. Ю. Роль відновлюваної енергетики у розв’язанні завдань 

державного регулювання енергоефективності України. – С.108-110. 

 

 

 

Стоян О. Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлюваної енергетики як 

елемента впливу на енергетичну безпеку України /  О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. 

– № 1. – С. 140-149. 

                                                                                                                                           Р/2124 

 

Розглянуто основні підходи до визначення понять «національна безпека» та «енергетична безпека». 

Наведено ключові елементи механізмів державного регулювання сфери відновлюваної енергетики. 

Проаналізовано питання забезпечення енергетичної безпеки України  крізь призму використання 

відновлюваної енергетики в енергетичному секторі. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму 
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державного регулювання зазначеного напряму енергетики як ключового елемента впливу на енергетичну 

безпеку України. 

 

 

Стоян О. Ю. Державно-приватне партнерство у сфері відновлюваної енергетики України: 

особливості, тенденції, перспективи розвитку / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 

2. – С. 123-126. 

                                                                                                                                           Р/2124 

 

Розглянуто та систематизовано основні підходи до визначення поняття «державно-приватне партнерство». 

Визначено його роль та значення для запровадження виробництва енергії з використанням відновлюваних 

джерел енергії та розвитку відновлюваної енергетики України. Розкрито особливості та тенденції  державно-

приватного партнерства в контексті запровадження відновлюваних джерел енергії та розвитку сфери 

відновлюваної енергетики. Систематизовано основні чинники, які впливають на успішність реалізації 

проектів державного партнерства. Запропоновано схему основних етапів механізму здійснення ДПП у сфері 

відновлюваної енергетики України. Окреслено перспективи розвитку та запропоновано ключові напрями 

вдосконалення механізму впровадження та використання державно-приватного партнерства в контексті 

розвитку сфери відновлюваної енергетики. 

. 

 

Загальні питання 
 

 

    

Р 351708 

   55 
 

    Актуальні проблеми нафтогазової геології [Текст] : навч. посіб. / Б. Й. 

Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський [та ін.] ; за ред. Б. Й. Маєвського ; 

Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2014. - 238 с.  

 

Зі змісту: 

   1. Мінерально-енергетичні ресурси України: стан, проблеми  і перспективи  

       використання 

   2. Основні теоретичні проблеми нафтогазової геології 

   З. Стан, актуальні проблеми і перспективи геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в 

       Україні  

   4. Перспективи нафтогазоносності великих глибин 

   5. Малорозмірні родовища – один із шляхів забезпечення вуглеводневими ресурсами 

   6. Проблеми пошуку скупчень нафти і газу в неантиклінальних пастках 

   7. Структура залишкових запасів нафти родовищ України та проблема їх освоєння 

   8. Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини 

   9. Проблема використання менілітових бітумінозних сланців як енергетичної сировини 

   10. Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт 

   11. Використання інформаційних технологій – один із напрямів підвищення  

         ефективності нафтогазопошукових робіт 

   Питання для самоперевірки знань 

   Перелік літературних джерел 

 

 

Бабаєв В. М. Модель життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос 

// Энергосбережение.  Энергетика.  Энергоаудит. – 2015. – № 2(133). – С. 46-53. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Встановлено, що побудова життєвого циклу високотехнологічного проекту (до виду яких відносяться 

будівельно-енергетичні проекти) у більшості випадків здійснюється в рамках двох основних підходів – 

прогнозуючого й адаптивного. Було проаналізовано основні життєциклічні моделі і методи цих підходів та 

сформульовано концептуальну й  математичну моделі життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту, 

наведено структуру функціональних елементів його фаз. 
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Гайдучок О. Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки / О. Гайдучок // Фізико-

математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 20. – С. 81-87. 

 

                                                                                                                                           Р/1959 

 

Описано системну модель економіки як нелінійну систему диференціальних рівнянь для основних 

макроекономічних показників енергозалежної економіки – потужностей секторів, капіталу, ціни продукту, 

цін газу, нафти, вугілля, заробітної плати. Для дослідження стійкості системи запропоновано використання 

системи першого наближення. Побудовано лінеаризовану систему. Досліджено стійкість розв’язків системи 

на основі аналізу власних значень системи першого наближення. Встановлено області стійкості системної 

моделі економіки. 

 

 

Р 351969 

   628 
 

    Герасименко, Олександр Анатолійович.  

    Енергоаудит інженерних систем і будівель [Текст] : [учбовий посібник] для ВНЗ 3-4 рівня акредитації / 

О. А. Герасименко, В. В. Вітюков. - О. : [Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури], 2014. - 164 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 162-163. 

 

В посібнику розглянуті методи проведення енергетичного аудиту будівель та споруд, наведені приклади 

розрахунків ефективного використання енергоносіїв та визначення потенціалу їх економії. Розкрито порядок 

використання при енергоаудиті будівель тепловізійної техніки та методики її використання. Наведені 

методики дають можливість використовувати їх при проведенні комплексних або часткових енергоаудитів 

систем енергоспоживання будівель та споруд в цілому. 

 

 

Гожий О. П. Динамічне планування розподілу ресурсів в автономній енергосистемі / О. В. Гожий, І. О. 

Калініна, Н. Ю. Андреева // Авиационно-космическая техника и технология.  – 2014. – № 10(117). – С. 131-

134. 

                                                                                                                                           Р/1800 

 

В роботі досліджується процес оптимального розподілу енергоресурсів в автономній енергосистемі між 

користувачами, потреби яких змінюються сезонно. Альтернативними джерелами енергії для автономної 

енергетичної системи є сонячні батареї, вітрогенератор та дизельгенератор. Для вирішення задачі 

використано поетапний процес динамічного планування розподілу енергії між користувачами, та для 

оптимального розподілу застосовано багатокритеріальні генетичні алгоритми NSGA-II, AMGA-2 та  ε-

MOEA. За допомогою яких обчислено оптимальний сезонний розподіл енергії між споживачами та 

постачальниками. Для вирішення задачі розроблено інформаційну систему для планування розподілу 

енергетичних ресурсів. Проаналізовано обчислювальну складність багатокритеріальних генетичних 

алгоритмів. Наведено рекомендації при використанні генетичних алгоритмів. Наведено рекомендації при 

використанні генетичних алгоритмів в задачах динамічного планування ресурсів. 

 

 

Дерзский В. Г. Экспертно-моделирующая система экспресс-энергоаудита электрических сетей 

облэнерго / В. Г. Дерзский, В. Ф. Скиба //  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5(123). 

– С. 9-17. 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Предлагается инструментарий (методика, алгоритм, программные средства) экспресс-энергоаудита 

электрических сетей облэнерго. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 351796 

    622 
 

    Дудля, Микола Андрійович.  

    Процеси підземного зберігання газу [Текст] : підручник для студентів вищ. 

навч. закл. / М. А. Дудля, Л. Н. Ширін, В. О. Салов ; Державний вищ. навч. 

заклад" Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 423 с. : рис., табл., фот. кольор. - 

Бібліогр.: с. 401-402 . - Предм. покажч.: с.417-422. 

 

Розглянуто етапи розвитку мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-

хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання й 

транспортування газу, технологічні особливості й техногенні зміни як наслідок 

цих процесів, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу. 

 

 

 

Б 17063 

   33 
 

    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. -  

   Т. 17, № 1. - Т., 2014. - 227 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 
   Мазур І. М.  Енергозабезпеченість як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної 

економіки. – С. 80-98. 

У сьогоднішніх умовах монополізації та глобалізації видобування, виробництва, транзиту й розподілу ПЕР 

при стабільному зростанні попиту у світових масштабах нарощування власної сировинної бази та 

автономність постачання енергоресурсів має особливе значення для успішного розвитку національної 

економіки. 

 

 

Б 17061 

   33 
 

    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. -  

   Т. 16, № 1. - Т., 2014. - 293 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Бусараєв Д. В. Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів. – С. 39-47. 

Стаття присвячена дослідженню процесів глобальної монополізації ринку енергетичних ресурсів як одного з 

наймасштабніших сегментів світового сировинного ринку.  

   У результаті дослідження розкрито сучасний характер діяльності нафтогазових ТНК з обґрунтуванням їх 

домінуючої ролі у розвідці, видобутку, переробці, транспортуванні та реалізації енергетичних продуктів. 

Детальний аналіз позицій нафтогазових компаній на світовому ринку, проведений у статті, дозволяє 

стверджувати, що вони становлять доволі неоднорідну масу і містять три основні групи за критеріями 

масштабів та рівня диверсифікації діяльності, ступеня державної участі в капіталі, типу організаційної і 

виробничої структур, а також рівня і механізмів державного регулювання діяльності.  

   Також у статті проаналізовано основні напрямки модернізації стратегій діяльності енергетичних компаній, 

визначено рівень їх ринкової капіталізації та транснаціоналізації. Завдання дослідження полягає в аналізі 

процесів глобальної монополізації ринку енергетичних ресурсів, оцінці масштабів діяльності провідних 

нафтогазових компаній світу, їх класифікації та перспектив розвитку. 

 

 

Б 17058 

   33 
 

    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. - 

   Т. 15, № 1. - Т., 2014. - 292 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зі змісту 

   Дячук О. А., Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Зеленюк Т. А.   Ефективність і екологічність 

використання енергетичних ресурсів у світі та Україні. – С. 59-75. 

Проаналізовано ефективність використання енергетичних ресурсів, скорочення енергоємності валового 

внутрішнього продукту, оптимізацію структури енергетичних балансів у країнах світу та наслідків, до яких 

призводить покращення цих процесів. З використанням моделі «TIMES – Україна» розраховано енергетичні 

та екологічні показники (індикатори) довгострокового розвитку держави в умовах відсутності значних 

реформ в енергетичному секторі. Проведено порівняльний аналіз з відповідними показниками для групи 

країн ОЕРС та сформульовано рекомендації задля інтенсифікації трасформування сучасної енерго-

екологічної політики в політику сталого розвитку енергетики України. 

 

   Капустян В. О., Чепелєв М. Г. Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних 

субсидій: принцип адекватності. – С. 86-100. 

У роботі запропоновано підхід до дослідження адекватності економіко-математичного інструментарію, що 

використовується для оцінки наслідків субсидіювання в енергетичному секторі: моделей загальної 

рівноваги, часткової рівноваги та міжгалузевого балансу. Аналіз адекватності здійснюється за двома 

основними напрямами: якісний (гносеологічний) та кількісний (праксеологічний). У процесі перевірки 

якісної адекватності, у статті вивчаються структура внутрішніх зв’язків об’єкта дослідження та можливості 

представлення основних характеристик об’єкта аналізованим модельним інструментарієм у межах 

поставленої економічної задачі. Виходячи з властивостей аналізованих економіко-математичних  моделей та 

враховуючи особливості предметної області, запропоновано три основні напрями перевірки кількісної 

адекватності: порівняння ретроспективних даних та результатів функціонування окремих елементів 

модельного інструментарію; та оцінка на основі ретроспективних даних величин екзогенних параметрів 

моделі.      У контексті окреслених напрямів у роботі здійснено критичний аналіз можливостей модельного 

інструментарію щодо задоволення визначених критеріїв праксеологічності.  

 

 

Євдокімов В. А. Алгоритм функціонування фонду врегулювання вартісного дисбалансу / В. А. 

Євдокімов, С. К. Комова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 6(124). – С. 29-42. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

У статті викладено алгоритм функціонування Фонду врегулювання вартісного дисбалансу відповідно 

новому порядку роботи ринку електричної енергії України. Формування алгоритму Фонду за прогнозними 

даними дає можливість збалансувати купілю-продаж послуг між суб’єктами, що є учасниками фонду. 

 

 

Карим Халкавт К. Аналитическое обеспечение процесса стратегического управления развитием 

предприятий ТЭК / К. Карим Халкавт // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1(63). – С. 125-132.  

                                                                                                                                           Р /1484  

 

Финансово-экономическое управление предприятиями ТЭК во многом зависит от методического подхода к 

оценке стратегического потенциала развития предприятия, благодаря которому создаются необходимые 

условия для современного и качественного принятия стратегических управленческих решений. Цель статьи 

– формализация модели оценки стратегического потенциала развития предприятий ТЭК, обоснование 

применения нейросетевого моделирования. Предложен состав аналитической базы данных для построения 

нейросетевой модели оценки стратегического потенциала развития предприятий ТЭК. Рассмотрен процесс 

построения нейросетевой модели оценки стратегического потенциала развития предприятий ТЭК. 

 

                   

Коршунова Л. А. Роль энергетического аудита в системе энергетического менеджмента / Л. А. 

Коршунова, Н. Г. Кузьмина // Известия Томского политехнического университета.– 2014. – Т. 325, № 6. – С. 

32-39. – (Социально-гуманитарные технологии). 

 

                                                                                                                                           Р/1876 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью достижения поставленной перед обществом и 

государством стратегической задачи повысить валовой внутренний продукт (ВВП) в несколько раз и 

снизить его энергоемкость. Это позволит перейти в ряд высокоразвитых стран, а не оставаться их сырьевым 

придатком. Такая задача может быть решена только за счет перевода экономики России на 
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энергосберегающие технологии и повышения энергоэффективности используемых топливно-

энергетических ресурсов, поскольку развитие экономики за счет увеличения добычи нефти и газа себя 

исчерпало и не дает существенного роста ВВП. 

   Цель работы – показать значение энергетического аудита в эффективном управлении энергосбережением 

на всех стадиях производства, передачи, преобразования, распределения и потребления энергии. 

 

 

Б 16993 

   005 
 

    Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : [зб. 

наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 384 с. : іл., табл. - (Вісник / 

Національний університет "Львівська політехніка" ; № 778). - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Грицак Н. І., Скорик Г. І.  Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері 

постачання електроенергії. –  С. 279-285. 

Розглянуто проблеми регулювання природних монополій на основі проведеного аналізу та оцінювання 

стану функціонування ринку електроенергетики – природної монополії у сфері постачання електроенергії; 

визначено проблеми ринку електроенергії, головні з яких – визначення економічно обґрунтованого тарифу, 

витрат виробництва, збільшення обсягів інвестицій, розподіл регулюючих функцій та повноважень органів 

влади. 

 

 

 

 

Б 17054 

   622 
 

    Міскун, Олена В.  

    Україна на розрив. Видобування нетрадиційного газу [Текст] : наук.-

попул. вид. / О. В. Міскун, В. М. Марцинкевич, А. Сімон ; за ред. Надії Трач ; 

Нац. екол. центр України. - Д. : Середняк Т. К., 2014. - 48 с. : іл., карти. 

  

В огляді використовуються факти і дані незалежних наукових досліджень про 

наслідки  застосування технології гідравлічного розриву пласта та 

інтенсифікації видобутку газу традиційних покладів  в США, а також огляд 

ситуації з видобування нетрадиційного газу в Україні. 

   Публікація містить картографічний матеріал про актуальні ліцензійні ділянки 

для геологічної розвідки і/та видобування вуглеводнів (як традиційних, так і нетрадиційних покладів) на 

території України. 

 

 

 

Б 17014 

   62 

 

Приазовський державний технічний університет. 
    Вісник Приазовського державного технічного університету [Текст] : зб. 

наук. пр. - Маріуполь : [ПДТУ]. -  

   Вип. № 27. - Маріуполь, 2014. - 131 с. : іл., табл. - (Серія: Економічні науки). 

 

Зі змісту: 

   Бессонова С. И. Анализ привлечений инвестиций в энергоэффективность 

промышленных предприятий. – С. 27-35. 

Основной целью исследования является анализ современного состояния 

инвестиционного процесса в Украине и определение его влияния на 

инновационные ресурсы и энергоэффективность на предприятиях 

металлургической и машиностроительной отраслях. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рябцев Г. Оптимизация энергетического баланса: постановка задачи / Г. Рябцев // Терминал. – 2015.– 

№ 5. – С. 6-9. 

                                                                                                                                           Р/1516 

 

«Многие проблемы в национальной экономике являются следствием бездумной «оптимизации» 

энергетического баланса. Участвуя в подготовке проекта Энергетической стратегии Украины на период до 

2035г., автор этих строк столкнулся с парадоксальной, на первый взгляд, ситуацией. Когда разработчики 

попытались увязать прогнозные потребности страны в топливе и энергии с ее международными 

обязательствами по увеличению доли возобновляемых источников в конечном потреблении, выяснилось, 

что математическая модель не позволяет этого сделать. Выходило, что для выполнения  уже подписанных 

соглашений нашей стране следует с 2020г. массово выводить из эксплуатации топливные электростанции, 

сокращая и без того недостаточную маневренную нагрузку. Таким образом, ошибочность нормативно-

правовых актов, утверждающих, что «оптимизация структуры энергетического баланса состоит в 

замещении традиционных видов топлива другими видами, прежде всего полученными из альтернативных 

источников энергии, и вторичными энергетическими ресурсами», уже не должна вызывать сомнений. К 

сожалению, немногие способны признать этот факт, поскольку отечественные политики и государственные 

служащие, как правило, далеки от понимания термина «оптимизация». Подавляющее большинство 

использует его лишь как фигуру речи для демонстрации широты собственного лексикона». 

 

 

 

С 20679 

   628 
 

    "Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи", 

міжнар. наук.-техн. конф. (5 ; 2015 ; Тернопіль / Яремче).  
    Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 

"Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи", 23-

27 лютого 2015 року, м. Тернопіль, м. Яремче [Текст] : [збірник] / Терноп. 

нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя, Ін-т електродинаміки НАН України, Терноп. 

обл. фонд. ім. Івана Пулюя [та ін.]. - Т. ; Яремче : [ТзОВ "Видавництво Астон"], 

2015. - 135 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Дод. тит. арк. англ. мов. 

 

У збірник включені тези за такими напрямками: 

1. Історичні аспекти світлотехніки і електроенергетики. 

2. Комп’ютерні методи у світлотехніці. 

3. Впровадження світодіодних джерел світла. 

4. Фізичні аспекти генерування світла та високоефективні джерела випромінювання 

5. Вторинні перетворювачі і нормалізація параметрів електроенергії. 

6. Інформаційно-керуючі силові пристрої та системи. 

7. Опромінювальні установки в промисловості, сільському господарстві, медицині. 

8. Системи зовнішнього і внутрішнього освітлення. 

9. Метрологія, стандартизація й сертифікація у світлотехніці та електроенергетиці. 

10. Нетрадиційні джерела енергії та енергоощадність. 

 

Зі змісту: 

   Козирський В. В.,Каплун В. В. Smart Grid як інноваційна платформа розвитку електроенергетичних 

систем. – С. 5-6.  

Основою побудови електричних мереж і систем електроспоживання у майбутньому стануть Smart Grid-

технології. 

 

   Неєжмаков П. І., Гур’єв М. В., Назаренко Л. А.  Державний первинний еталон одиниці світлового 

потоку. – С. 7-8. 

Розглянуто результати розробки і дослідження державного первинного еталона одиниці світлового потоку 

для забезпечення єдності вимірювань фотометричних величин. 

 

   Сорокин В. Состояние и перспективы развития светодиодной осветительной техники в Украине. – С. 

9-10. 

Рассмотрены проблемы создания высокоэффективных светодиодных систем освещения. Уделено внимание 

вопросам повышения эффективности осветительных систем. Продемонстрированы методы и средства 

диагностики осветительных приборов. Приведены результаты выполнения заданий Государственной 

программы по светодиодному освещению. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285;%202015;%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%2F%20%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285;%202015;%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%2F%20%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%29
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   Андрійчук В., Костик Л., Поталіцин С. Аналіз динаміки розвитку зовнішнього освітлення України. – 

С. 13-15. 

Проведено аналіз стану зовнішнього освітлення по областях України за останні роки. Дана оцінка 

енергетичної ефективності систем зовнішнього освітлення та запропоновано шляхи її підвищення. 

 

   Федорейко В. Енергоощадні технології на базі поновлюваних джерел енергії. – С. 11-12. 

Запропоновані нові підходи до проблем генерації та когенерації енергії з поновлюваних джерел енергії. 

Заангажовано принципи побудови автономних систем тепло- та електроживлення об’єктів господарювання. 

 

   Корнага В. І., Сорокін В. М., Рибалочка А. В., Олійник О. С. Формування колірних характеристик 

інтелектуальних систем освітлення. – С. 33-34. 

Розглянуто методи забезпечення випромінювання з різними значеннями корельовано колірної температури 

в інтелектуальних системах освітлення. Представлено результати роботи розробленого алгоритму та 

створеної для нього системи авторегулювання корельовано колірної температури. 

 

   Євтух П., Бохняк Я. Підвищення енергоефективності роботи асинхронної машини в мережах з 

неякісною напругою. – С. 89-90. 

Представлено варіант комбінованого фільтру, що дозволяє зменшити вплив вищих гармонік та несиметрії 

живлячої напруги на роботу асинхронного двигуна, а також зменшити втрати електроенергії. 

 

   Паламар А. М., Осов’як І. І.  Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для моніторингу 

пристроїв безперебійного електроживлення. – С. 111-112. 

Розроблена комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система,  впроваджена у пристроях безперебійного 

електроживлення призначених для базових станцій мобільного зв’язку, що виготовляє ТОВ «Інтеграл». 

Порівняно з існуючими аналогами, застосування системи забезпечує більшу функціональність та надійність 

моніторингу стану ПЕБЖ і контролю його електричних параметрів в режимі  реального часу. 

 

   Рутило М., Луцик І., Загородній Р. Застосування термоелектричних модулів у когенераційних 

системах на базі теплогенераторів. – С. 113-114. 

Проаналізовано можливість застосування термоелектричного генерування енергії у когенераційній системі 

теплогенератора шляхом використання теплоти, що виводиться з димовими газами. Проведено дослідження 

елементів Пельтьє з метою визначення реальних електроенергетичних параметрів у різних режимах роботи 

та встановлено їх енергетичну ефективність. 

 

   Філюк Я. О. Світлотехнічні установки з автономним живленням. – С. 115-116. 

Розглянуто систему освітлення з автономним живленням, що використовує сонячну енергію в якості 

основного джерела та акумуляторну батарею, як вторинного джерела енергії і світлодіодів в якості джерела 

світла. Ця система рекомендується для віддалених від ліній електропередач населених пунктів, доріг. 

 

   Яськів А. Математичне моделювання високочастотних підсилювачів. – С. 117-118. 

Проведено аналіз математичних моделей високочастотних магнітних підсилювачів (ВМП). Запропоновано 

моделювання ВМП на основі матеріалу з прямокутною петлею гістерезису з допомогою математичної 

моделі транзистора. 
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   621.3 
 

    Стахів, Петро Григорович.  

    Дискретне макромоделювання в електротехніці та суміжних областях 

[Текст] : монографія / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, О. П. Гоголюк ; Нац. ун-т 

"Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 260 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 241-257. 

 

Викладено основні поняття й означення класичної теорії математичного 

моделювання й макромоделювання динамічних систем та принципи побудови 

макромоделей  електротехнічних і електроенергетичних систем. Описано 

оригінальні методи й алгоритми побудови дискретних математичних 

макромоделей складних динамічних   електротехнічних систем, зокрема удосконалені методи оптимізації, 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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які використовуються для побудови макромоделей, розглянуто можливості експертного аналізу та 

розпаралелення обчислень з метою мінімізації обчислювальних затрат під час процесів ідентифікації. 

Виклад матеріалу супроводжується прикладами з електротехніки із застосуванням власних розроблених і 

сучасних програмних середовищ. 

 

 

Теліженко О. М. Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних 

проектів з енергозбереження / О. М. Теліженко, І. А. Вакуленко, Ю. О. Мирошниченко // 

Энергосбереженние. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 11(130). – С. 40-51. 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

 В статті розглянуті методичні особливості оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних 

проектів з енергозбереження. Приведений алгоритм оцінки ефективності проекту на етапі координації та 

узгодження переліку заходів, розроблених внаслідок проведення енергоаудиту. Приведений приклад 

розрахунку економічної ефективності проекту по переведенню котельні на альтернативне паливо в одному з 

районів Сумської області. 

 

 

Тимченко І. П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-

економічної кризи / І. П. Тимченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 146-156. 

 

                                                                                                                                           Р/1829 

 

У статті проаналізовано динаміку видобутку, імпорту та споживання первинних енергоресурсів, що показує 

зниження рівня видобутку та збільшення імпорту ресурсів. Встановлено необхідність диверсифікації джерел 

енергопостачання. Ідентифіковано ключові точки росту економіки та загрози зростання енергоємності ВВП 

через збільшення власного видобутку вугілля та зменшення навантаження на ВВП імпортом природного 

газу. Запропоновано модель оптимізації імпорту енергетичних ресурсів та визначено залежність споживання 

від імпорту. Енергетична незалежність досягатиметься при рівні імпорту від 10 до 27 млн. т ум. п. в рік, за 

умови зростання ВВП на 2%. Сформульовано рекомендації щодо перегляду енергетичної політики із 

врахуванням геополітичних викликів базуючись на тому, що пріоритетну роль у досягненні енергетичної 

незалежності відіграватиме вугільна промисловість. 
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"Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та 

безпеки", міжнар. наук.-практ. конф. (2014 ; Чернігів). 
    Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах 

євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", 5-6 листопада 2014 року [Текст] : зб. 

матеріалів конф. : [у 2 ч.] / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Черніг. нац. технол. ун-т (ЧНТУ), Навч.-

наук. ін-т економіки ЧНТУ [та ін.] . - Чернігів : [ЧНТУ], 2014. 

   Ч. 1. - Чернігів, 2014. - 164 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Коваленко С. А. Мировой рынок энергоресурсов. – С. 26-28. 

«В мире явно проявляется тенденция перехода от рынка сырья к рынку услуг и далее – к рынку технологий. 

Замедляется модернизация российской экономики, диверсификация направлений ее экспорта, снижение 

зависимости от экспорта нефти и оптимизация трубопроводных проектов». 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2:%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282014%20;%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2:%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282014%20;%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%29
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    Хамініч, Світлана Юріївна.  

    Енергетична складова конкурентоспроможності  

національної економіки [Текст] : монографія / Хамініч С. Ю., Пабат А. А. ; 

Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Д. : Ліра ЛТД, 2012. - 148 с. 

: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії досліджено теоретико-методичні напрями підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки на засадах ефективного 

розвитку енергетичної галузі. Значну увагу приділено обґрунтуванню та 

систематизації підходів до визначення конкурентоспроможності національної 

економіки. Монографія зосереджена не тільки на дослідженні сучасного стану енергетичного комплексу 

України, а й розкриває світові тенденції енергетичного розвитку, що дає можливість по-новому розкрити 

сутність паливно-енергетичного комплексу та визначити вплив енергетичної безпеки на загальний рівень 

національної економічної безпеки. 

 

 

 

Альтернативна енергетика 
 

 

 

 

 

Аким Э. Топливный выбор. Твердое биотопливо и природный 

газ - конкуренты или союзники ? / Э. Аким // Гофроиндустрия. – 

2015. – № 3. – С. 56-59. 

 

                                                                   Р/2030 

 

         Заголовки статьи: 

 Масштабы производства 

 Производство в России древесных пеллет и брикетов 

 Последние события 

 Проблемы развития биоэнергетики 

 Последние достижения в мире 

 Заключение 

 

 

Бондар В. С. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини 

на тверді види палива / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2015. –   № 3. – С. 22-27. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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                                                                                                                                           Р/673 

 

Мета статті – на прикладі розроблених авторами технологічних карт вирощування ряду біоенергетичних 

культур показати можливості й економічну ефективність виробництва їх у конкретних господарствах і 

навести техніко-економічні розрахунки з переробки біосировини цих культур на тверді види палива у 

визначених пелетних заводах. 
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   621.3 
 

        Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по 

альтернативной энергетике [Текст] : монография / С. В. Тарасов, Ф. П. 

Шкрабець, В. А. Задонцев, С. В. Отчич ; под общ. ред. В. А. Дзензерского, Г. Г. 

Пивняка ; НАН Украины, Ин-т транспортных систем и технологий "Трансмаг", 

Гос. высшее учебное заведение "Национальный горный ун-т". - Д. : НГУ, 2014. 

- 156 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 153-154. 

 

Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, 

включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в 

том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной 

и оффшорной ветроэнергетики с указанием долей ведущих стран мира по развитию указанного вида 

альтернативной энергетики, последние научные достижения и технические разработки в области 

ветроэнергетики, позволяющие определить основные направления развития научно-технического прогресса 

в указанной сфере и основные тенденции развития мирового рынка ветроэнергетики. 
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    Виробництво та використання дизельного біопалива на 

основі рослинних олій [Текст] : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г. А., 

Павленко М. Ю., Чуба В. В., Кухарець С. М.] ; за ред. Г. А. Голуба ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП України, 2015. - 119 

с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 109-118 (81 назв.). 

 

Науково-методичні рекомендації розроблені на основі результатів науково-

дослідної роботи за темами 110/443-пр «Обґрунтувати інтегровані 

технологічні процеси та технічні засоби для органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції в агроекосистемах» та  110/64-ф «Розробити 

механіко-технологічні основи ресурсозберігаючого органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції та біопалив в агроекосистемах з підвищеним рівнем енергетичної автономності». Вони містять 

актуальні узагальнення з розробки технології виробництва біодизельного палива на основі рослинних олій 

та його використання в агропромисловому виробництві і можуть бути використані агропромисловими 

підприємствами та підприємствами сільськогосподарського машинобудування.  

 

 

Гелетуха Г. Г. Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из 

биомассы. Часть 2. / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная // Промышленная теплоэнергетика. – 2015. – Т. 37, № 1. 

–  С. 53-62. 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Рассмотрен вопрос энергетической эффективности технологий производства биогаза и жидких топлив 

первого поколения. Оценен уровень сокращения выбросов парниковых газов при замещении традиционных 

топлив биомассой. 
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Б 17053 

   656 

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту. 
    Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : зб. 

наук. пр. / МОН. - К. : ДЕТУТ. - (Серія "Економіка і управління"). 

   Вип. 29. - К., 2014. - 336 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Двуліт З., Крахмелюк Є. Використання сонячної енергетики для покращення соціального становища 

сільського населення. – С. 210-217. 

Сучасний стан Українського села є однією з найважливіших проблем нашої держави. Запропонована модель 

покращення соціального становища селян шляхом використання енергозберігаючих технологій. 

 

 

 

Миллер Роман-Франк. Способ повышения эффективности 

работы ветроэлектродвигателя / Роман-Франк Миллер // 

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 

8(126). – С. 35-38. 

                                                                                                                                           

                                                                Р/1974  

                                                                                                                                    

Современные ветроустановки не способны функционировать 

максимально эффективно при любом ветре. В результате 

значительная часть ветровой энергии не может превратиться в 

полезную работу. Данную проблему предложено решать путем применения ветродвигателя полезной 

нагрузки с переменной величиной. Реализовать это на практике можно, например, при помощи 

разработанного автором специального устройства. 
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    Переверзев, Анатолий Васильевич.  

    Электромеханические системы имитации ветротурбин [Текст] : монография / А. В. Переверзев, А. Н. 

Буров ; Запорожская гос. инженерная акад., Запорожский ин-т экономики и информационных технологий. - 

Запорожье : ЗГИА, 2014. - 171 с. 

 

Монография посвящена проектированию электромеханических систем имитации поведения ветротурбин и 

охватывает все этапы разработки подобных систем – от исследования объекта имитации до изготовления 

экспериментального образца имитатора. 

 

 

Подгуренко В. С. Многовековые традиции Украины в использовании энергии ветра / В. С. Подгуренко 

// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5 – С. 40-50. 

                                                                                                                                           Р/1974  
 

В статье выделены периоды развития общемировой ветроэнергетики, охарактеризована история развития 

ветроэнергетики Украины в этих периодах, сделан анализ ее современного состояния в контексте мировых 

тенденций и даны рекомендации по дальнейшему ее развитию и эффективному использованию. 

 

 

Б 17009 

   338 
 

    Продуктивність агропромислового виробництва [Текст] : наук.-практ. зб. / Укр. НДІ продуктивності 

агропром. комплексу. - К. : [НДІ "Украгропромпродуктивність"]. - (Економічні науки). 

   № 26. - К., 2014. - 188 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Зі змісту: 

   Мітчинок О. О., Чехова І. В., Чехов С. А. Основні напрями використання олійних культур у 

біоенергетичній галузі. – С. 88-97. 

Проаналізовано параметри попиту та пропозиції на ринку біопалива, умовах купівлі-продажу біодизеля та 

твердого біопалива. Наведено порівняльну характеристику економічної ефективності виробництва біодизеля 

із соняшнику, ріпаку, сої із застосуванням власної або купованої сировини. Визначено розмір додаткового 

прибутку від реалізації побічної продукції від виробництва та переробки олійних культур при використанні 

її у біопаливну галузь. Надано оцінку ефективності напрямків використання основних олійних культур у 

біопаливній галузі з урахуванням фактичного напрямку споживання цих культур. 

 

 

Скібіна Т. І. Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку когенераційного 

виробництва енергії в Україні. / Т. І. Скібіна  // Економіка та держава. – 2015. –  № 2. – С. 136-140. 

 

                                                                                                                                           Р/1829 

 

На сьогодні одним із актуальних питань для України є підвищення рівня енергоефективності та 

енергозбереження. Що обумовлено постійним зростанням цін на енергоносії та високим рівнем залежності 

України від імпорту. Висока енергоємність виробництва теплової та електричної енергії, моральне та 

фізичне зношування обладнання, спричиняє кризові явища у економічній енергетичній та соціальних 

сферах. Одним із виходів із даного становища є стимулювання когенераційного виробництва енергії.  

    У даній роботі окреслено основні переваги когенерації. Проаналізовано наявні тенденції функціонування 

когенераційного виробництва енергії, існуючі на даний час в Україні. Досліджено державне регулювання, 

що здійснюються основними державними органами. Розглянуто існуючий економічний механізм 

стимулювання розвитку використання комбінованого виробництва енергії. Окреслено основні недоліки, які 

гальмують та створюють бар’єри для розвитку когенерації в Україні. 

 

 

Стоян О. Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлюваної енергетики як 

елемента впливу на енергетичну безпеку України /  О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. 

– № 1. – С. 140-149. 

                                                                                                                                           Р/2124 

 

Розглянуто основні підходи до визначення понять «національна безпека» та «енергетична безпека». 

Наведено ключові елементи механізмів державного регулювання сфери відновлюваної енергетики. 

Проаналізовано питання забезпечення енергетичної безпеки України  крізь призму використання 

відновлюваної енергетики в енергетичному секторі. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму 

державного регулювання зазначеного напряму енергетики як ключового елемента впливу на енергетичну 

безпеку України 

 

 

Стоян О. Ю. Дослідження стану розвитку малої гідроенергетики України: особливості, тенденції, 

енергетичний потенціал / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 116-126. 

 

                                                                                                                                           Р/2124 

 

Досліджено стан, особливості й тенденції розвитку малої гідроенергетики України. Наведено основні 

показники розвитку малої гідроенергетики України, особливості та тенденції у будівництві / реконструкції 

об’єктів малої гідроенергетики у 2010-2014 рр. Визначено роль та значення запровадження виробництва 

енергії з використанням малих гідроелектростанцій в Україні. Систематизовано основні переваги та 

недоліки використання у відновлюваній енергетиці енергії, виробленої малими гідроелектростанціями. 

Окреслено перспективи розвитку та запропоновано ключові напрями вдосконалення механізмів державного 

регулювання у сфері малої гідроенергетики України в контексті відновлюваної енергетики. 

 

 

Федоришин А. С. Изучение каталитических свойств модифицированных углей в модельных реакциях 

синтеза и гидролиза сложных эфиров в качестве тестового метода нахождения эффективных 

катализаторов синтеза биодизельного топлива / А. С. Федоришин, С. С. Ставицкая // Катализ и 

нефтехимия. – 2014. – № 23. – С. 85-89. 

 

                                                                                                                                           Р/841 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Изучены и предложены модельные реакции кислотного типа (этерификация и гидролиз сложных     эфиров), 

ускоряемые модифицированными O-, N-, S-, P – углями с разным количеством протоногенных групп, в 

качестве тестовых для нахождения наиболее эффективных катализаторов протолитического синтеза 

биодизельного топлива –  биодизеля. Установлено, что наиболее активные сильнокислотные углеродные 

катализаторы в выбранных процессах лучше всего ускоряли и реакцию получения биодизеля. 
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   62 

 

Чернігівський державний технологічний університет. 
    Вісник Чернігівського державного технологічного університету [Текст] : науковий збірник / МОН. - 

Чернігів : [ЧДТУ]. - (Серія "Технічні науки"). -  

   № 1 (71). - Чернігів, 2014. - 248 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Ткачук В. В. Безпечність біодизельного палива. – С. 123-134. 

Висвітлено необхідність виробництва та споживання біодизельних палив за умов загрозливої сучасної 

екологічної ситуації навколишнього середовища та вичерпності нафти у світі. Основною перевагою 

біодизельних палив є їх екологічна чистота та безпечність виробництва та споживання. Найпоширенішими 

біодизельними паливами на сьогодні є   палива на основі ріпакової олії та ізопропілового спирту. Таке 

паливо є безпечнішим за відповідні аналоги. 

 

 

Енергозбереження 
 

 

Андреев С. Ю. Увеличение эффективности отпущенного тепла при оптимальном выборе количества 

жилых домов и полной реконструкции системы централизованного горячего водоснабжения 

квартала / С. Ю. Андреев, А. П. Федоров, А. И. Бондаренко // Энергосбережение.  Энергетика.  

Энергоаудит. – 2014. – № 8(126). – С. 22-27. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

В статье рассматривается   расчетный экономический эффект от результата перевода группы жилых домов с 

устаревшими внутридомовыми бойлерами горячего водоснабжения, с установкой современного 

оборудования и реконструкцией внутриквартальной сети с заменой труб теплоснабжения на бесканальную 

прокладку труб отопления в ППУ и прокладку труб горячего водоснабжения «Изопрфлекс». 

 

 

Афанасов А. М. Повышение энергетической эффективности испытаний тяговых электромашин 

постоянного и пульсирующего тока / А. М. Афанасов // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – № 1. – 

С. 12-15. 

 

                                                                                                                                           Р/1677 

 

Приведены результаты анализа влияния тока нагрузки тяговых электромашин при их испытании на нагрев 

на общий расход электроэнергии на испытания. Показано, что увеличение тока  нагрузки при испытании на 

нагрев позволяет существенно снизить расход электроэнергии, а также уменьшить время испытания без 

снижения его качества. 

 

 

Бобух А. А. Повышение энергосбережения закрытого централизованного теплоснабжения города при 

реконструкции центрального и модернизации индивидуального тепловых пунктов / А. А. Бобух, Д. А. 

Ковалёв // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. –  № 3(121). – С. 12-18. 

 

                                                                                                                 Р/1974 

 

Рассматриваются вопросы повышения энергосбережения инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, в частности, закрытого централизованного теплоснабжения города, за счет применения 

автоматизации технологических процессов.  В результате исследований была разработана функциональная 

схема автоматизации технологических процессов индивидуального теплового пункта. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Р 352181 

   629.7 
 

    Бурау, Надія Іванівна.  

    Розпізнавання технічного стану об'єктів на основі штучних нейронних мереж [Текст] : монографія / 

Н. І. Бурау, О. В. Зажицький ; МОН. - К. : [НАУ], 2014. - 120 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 116-119. 

 

Наведено результати досліджень можливості використання штучних нейронних мереж для розпізнавання 

технічного стану роторних елементів авіаційних двигунів у процесі віброакустичної діагностики на 

стаціонарних та перехідних режимах експлуатації за чисельними діагностичними ознаками у вигляді 

контурних зображень. 

 

 

Ваганов А. И. Управление качеством, бережливое производство – самые экономичные наименее 

капиталоемкие инструменты энерго- и ресурсосбережения /А. И. Ваганов, М. В. Мелашко // 

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 6(124). – С. 2-10. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Рассматриваются вопросы практического применения на железнодорожном транспорте принципов 

бережливого производства, большой опыт применения которых в мировой практике свидетельствует о 

возможностях значительного снижения инвестиций, затрат на ремонт, техническое обслуживание и 

эксплуатации подвижного состава. 

                                                                                                                                   
 

Всесвітня енергетична рада (ВЕР). Розумні електричні мережі: передова практика основ 

використання сучасних енергетичних систем. Закінчення //  Новини енергетики. – 2015. – № 2. – С. 22-30. 

 

                                                                                                                                           Р/1463 

 

Пропонуємо Вашій увазі аналітичне дослідження Всесвітньої енергетичної ради (ВЕР) Перспектива світової 

енергетики. Розумні електричні мережі: передова практика основ використання сучасних енергетичних 

систем ( Smart grids: best practice fundamentals for a modern energy system).  

Выборнов  Д. В. Результаты экспериментально-аналитических исследований эффективности работы 

теплонасосных установок / Д. В. Выборнов, С. И. Монах // Холодильна техніка та технологія.  –  2014. –  

№ 6(152). – С. 26-31. 

                                                                                                                                           Р/1562 

 

В данной статье предлагаются зависимости, описывающие эффективность работы теплонасосных 

установок, полученные экспериментальным путем в результате планирования эксперимента, поскольку 

эффекты взаимодействия факторов в исследуемом  объекте пренебрежимо малы, была применена 1/4  

реплика полного факторного эксперимента. 

 

 

 

 

Р 351808 

   621.6 
 

    Герасимов, Генріх Григорович.  

    Нагнітачі та теплові двигуни [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Герасимов ; Нац. 

ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2012. - 552 с. : 

іл. - Бібліогр.: с. 543-547. - Предм. покажч.: с. 548-551. 

 

Розглянуто принцип дії, особливості конструкції, характеристики та режими 

роботи нагнітачів та теплових двигунів, які складають основне та допоміжне 

обладнання теплоенергетичних установок. Викладено питання теоретичних 

основ роботи основного і допоміжного теплоенергетичного обладнання. 

Висвітлено основи автоматизації та експлуатації теплоенергетичних установок з нагнітачами та тепловими 

двигунами. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%83,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Григоров О. В. Оцінка зменшення втрат енергії при застосуванні частотно-регульованого приводу  / 

О. В. Григоров, В. В. Стрижак,  Д. М.  Зюбанова  // Підйомно-транспортна техніка. – 2014. – № 3(43). – С. 4-

14.  

                                                                                                                                           Р/1862 

 

Метою дослідження є оцінка зменшення втрат енергії в механізмах пересування з частотно-регульованим 

приводом порівняно з асинхронним приводом з фазним ротором і визначення закономірності зміни 

співвідношення  витрат енергії обох типів приводів для різних робочих циклів. 

 

 

Демченко В. Г. Організація виробництва  та впровадження вітчизняних опалювально-варочних печей 
/ В. Г. Демченко // Промышленная теплоэнергетика. – 2014. – Т. 36, № 6. – С. 29-37. 

 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Розроблений новий спосіб спалювання твердого палива для опалювально-варочної печі тривалого горіння. 

Приведена фізична модель кінетики горіння і результати лабораторних випробувань. Організовано 

виробництво нових печей і їх впровадження. 

 

 

Р 351953 

   621.3 
 

    Добровольська, Любов Наумівна.  

    Автоматизація розподільних електричних мереж в 

умовах балансуючого ринку електроенергії [Текст] : навч. посіб. / Л. Н. Добровольська, В. О. Лесько, В. 

В. Черкашина ; Луцький нац. техн. ун-т, Вінницький нац. техн. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. 

ін-т". - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - 208 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 194-196. 

 

Зі змісту: 

1. Розподільні електричні мережі та задачі їх автоматизації в умовах двосторонніх договорів і 

балансуючого ринку електроенергії 

2. Структура автоматизації розподільних електричних мереж 

3. Автоматизація технологічних процесів розподільних електричних мереж 

4. Автоматизація контролю і обліку в розподільних електричних мережах 

5. Сучасні засоби автоматизації електричних мереж 

Додаток. Впровадження проекту АСКОЕ на дільниці залізничної дороги з 9 тягових підстанцій (ТПС) 

 

 

Електроенергія як газозамінювальний енергоносій в сфері теплопостачання / А. А. Долінський, А. А. 

Халатов, М. П. Тімченко О. І Сігал // Промышленная теплоэнергетика. – 2014. – Т. 36,  № 6. – С.12-21. 

 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Наведено результати дослідження можливостей заміни природного газу електроенергією в системах 

теплопостачання з метою зниження енергоємності ВВП і підвищення енергобезпеки країни. 

 

 

Зорин В. В. Выбор и расчет экономической системы электроснабжения города многоэтажной 

застройки / В. В. Зорин, Р. А. Буйный, В. А. Перепеченый //  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 

– 2014. – № 7(125). – С. 16-23. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Статья посвящена выбору экономически обоснованных параметров кабельных линий с изоляцией из 

сшитого полиэтилена методом экономических интервалов. 

 

 

Иванов А. М. Снижение энергоемкости трубных мельниц путем предизмельчения  / А. М. Иванов, А. 

Ю. Крот, О. П. Крот // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 7(125). – С. 48-54. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Обоснована целесообразность предварительного измельчения клинкера перед подачей его в трубные 

мельницы и определен максимальный рациональный размер частиц, который должен иметь материал перед 

подачей в трубные мельницы. Проведен анализ существующих конструкций предизмельчителей и даны 

рекомендации по выбору рациональной конструкции.  

 

 

Калабухин Ю. Е. Экономическая эффективность повышения ресурса режущих элементов 

землеройно-транспортных машин ионно-плазменным напылением / Ю. Е. Калабухин, Е. С. Венцель, А. 

В. Щукин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 3(121). – С. 61-71. 

 

                                                                                                   Р/1974 

 

Приведены методика и результаты расчета экономической эффективности повышения ресурса рабочих 

органов путем нанесения ионно-плазменного покрытия TiN-Cr2N    методом конденсации ионной 

бомбардировки на поверхность режущих элементов землеройно-транспортных машин (ЗМТ), в частности, 

ножей автогрейдера. 

 

 

Кирисов И. Г. Особенности энергосберегающих технологий в системах электроснабжения 

действующих промышленных предприятий / И. Г. Кирисов, Т. И. Овчаренко // Энергосбережение. 

Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 3(121). – С. 26-33. 

 

                                                                                                   Р/1974 

 

В статье рассмотрены особенности разных энергосберегающих технологий, которые можно применить в 

системах электроснабжения промышленных предприятий. Проведены расчеты, подтверждающие 

целесообразность замены недозагруженных асинхронных двигателей на двигатели меньшей мощности. 

 

 

Коваль В. П. Світлотехнічні аспекти заміни ламп розжарення на енергоефективні джерела світла / В. 

П. Коваль, М. Г. Тарасенко, Р. В. Коцюрко //  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 

7(125). – С. 12-15. 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Розроблено та виготовлено автоматизовану вимірювальну установку для вимірювання освітленості на 

робочій поверхні. Проведено експериментальні дослідження світлотехнічних характеристик світлових 

приладів місцевого освітлення з параболічним концентратором після заміни в них ламп розжарення на 

більш енергоефективні. Зроблено висновки щодо впливу такої заміни на криві сили світла та освітленість на 

робочій поверхні. 

 

 

Когенерация в муниципальной энергетике / С. Ю. Андреев, В. А. Маляренко, И. А. Темнохуд, И. А. 

Немировский  // Энергосбережение.  Энергетика.  Энергоаудит. – 2015. – № 2(133). – С. 14-24. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

На основании энергоэкономического анализа структуры формирования тарифов показано, что потребление 

электрической энергии занимает второе место после топлива в затратах на производство тепловой энергии. 

   Представлен анализ когенерационных установок, требования к их выбору. Предложены технологические 

схемы для производства электрической энергии с использованием когенерации, показана экономическая 

целесообразность использования когенерации в котельных  и ТЭЦ муниципальной энергетики в 

зависимости от стоимости первичного топлива. 

 

 

Р 352192 

   621.3 
 

    Колоколов, Павел Владимирович.  

    Основы электротехники и электроники [Текст] : метод. указания к выполнению контрольной работы 

для слушателей факультета заочного обучения / П. В. Колоколов, Б. А. Гаврилюк, А. Н. Васильев ; 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кировоградская летная академия Нац. авиационного ун-та. - Кировоград : [КЛА НАУ], 2015. - 80 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 54-55. 

 

Методические указания предназначены для использования слушателями факультета заочного обучения при 

выполнении контрольной работы по дисциплине «Основы электротехники и электроники». Включают в 

себя тематический план дисциплины, контрольные задания, вопросы для самопроверки, примеры 

расчета. 

 

 

Коренькова Т. В. Оценка энергоэффективности электрогидравлического комплекса при развитии 

кавитационных процессов в трубопроводной сети / Т. В. Коренькова, А. А. Сердюк, В. Г. Ковальчук // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2014. – Вип. 4(28). – С. 94-103. 

 

                                                                                                                                           Р/2233  

 

Показано влияние кавитационных процессов в трубопроводе на энергетические режимы 

электрогидравлического комплекса. Доказано, что развитие кавитационных автоколебаний в системе 

приводит к росту потерь гидравлической мощности на трение жидкости, увеличению переменной 

составляющей мощности, снижению энергоэффективности всей электротехнической системы. Предложен 

метод анализа процессов энергопреобразования в энергетическом канале электрогидравлического 

комплекса, базирующийся на представлении мощности в виде сумы гармонических составляющих, 

полученных в результате произведения ортогональных компонент сигналов напряжений и токов, напоров и 

расходов. Показана возможность оценки энергоэффективности электрогидравлической системы путем 

определения коэффициента пропускной способности энергетического канала и коэффициента 

энергоуправляемости, в основе которых лежит среднеквадратичная оценка сигналов электрической и 

гидравлической мощности. Выполнен анализ энергопреобразования на базе физической модели 

электрогидравлического комплекса при развитии нелинейных процессов в трубопроводной сети. Получены 

кривые изменения показателей энергоэффективности электрогидравлического комплекса от степени 

развития нелинейных процессов в гидросистеме. 

 

 

Красник В. Г. Перспективы использования энергосберегающих теплонасосных технологий на 

предприятиях угольной промышленности Украины / В. Г. Красник. – 2015. – № 1–2. – С.44-49. 

 

                                                                                                                                           Р/029 

 

«…Сотни киловатт-часов тепловой энергии могут быть сэкономлены в результате применения 

теплонасосных установок для сушки спецодежды и обуви. Кроме того, на шахте за счет конденсации воды 

из вентиляционного воздуха тепловыми насосами может образовываться дополнительный источник воды 

для стирки рабочей одежды, пылеподавления на поверхности и в горных выработках, полива зеленых 

насаждений на территории шахты, пополнение противопожарного запаса воды и т.д. Так, при охлаждении 

1860м3/мин вентиляционного воздуха тепловыми насосами количество конденсата может составить 100м3/ч 

воды». 

 

 

Левчук А. П. Оптимальное распределение нагрузок тепловых насосов, работающих совместно / А. П. 

Левчук // Проблемы общей энергетики. – 2014. – Вып. 4(39). – С. 52-57. 

 

                                                                                                                                           Р /1439 

 

Использование тепловых насосов (ТН) в настоящее время является одним из наиболее перспективных 

направлений в энергетике. В настоящее время известно множество теплонасосных станций (ТНС) систем 

теплоснабжения с тепловыми насосами, работающими совместно. 

   В статье решена задача оптимального распределения нагрузок совместно работающих ТН в целях 

минимизации потребляемой ими электрической мощности при различных методах описания коэффициентов 

преобразования. Установлено, что равномерное распределение нагрузок ТН минимизирует потребляемую 

электрическую мощность до   величины, превышающей оптимальную на тысячные доли процента как для 

идеальных (при теоретическом анализе), так и для реальных ТН. Таким образом, для минимизации 

потребляемой электрической мощности  необходимо, чтобы испарители совместно работающих ТН были 

включены параллельно, а конденсаторы – последовательно. При этом на практике достаточно отслеживать 

равномерность распределения тепловых нагрузок однотипных ТН, поскольку их дальнейшая оптимизация 

может оказаться неэффективной хотя бы из-за недостаточной точности измерительных приборов.  
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Мацевитый Ю. М. Об использовании тепловых насосов в мире и что тормозит их широкомасштабное 

внедрение в Украине / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин,  А. С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2014. – № 2. – С. 2-16. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Рассматривается использование теплонасосных технологий в мире, отмечаются достижения в современном 

теплонасосостроении. Анализируются причины, тормозящие широкомасштабное внедрение теплонасосного 

оборудования в Украине и приводятся примеры конкурентоспособного применения. 

 

 

 

Б 17035 

   355 
 

    "Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу 

України" [Текст] : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, 14 жовт. 

2014 р. / НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : 

[Виставковий центр "КиївЕкспоПлаза"], 2014. - 168 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Барсуков В. З., Хоменко В. Г. Новые материалы при  создании 

высокоэнегроемких и мощных аккумуляторов и гибридных 

суперконденсаторов для вооружения и военной техники. – С. 23-29. 

 «Химические источники тока (ХИТ) – аккумуляторы, первичные элементы, 

суперконденсаторы, топливные элементы – с момента своего зарождения и до настоящего времени 

являются одним из ключевых элементов, эксплуатационные характеристики которых определяют тактико-

технические характеристики вооружения и военной техники (ВВТ)». 

 

 

Немировский И. А. Система испарительного охлаждения – путь к энергоэффективности / И. А. 

Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5(123). – С. 2-8. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 

 

Статья подготовлена в связи с 65-летием внедрения первой в мире установки испарительного охлаждения. 

Изложены теоретические основы испарительного охлаждения и показаны преимущества одной системы с 

точки зрения энергоэффективности и экологии. 

 

 

Ободович А. Н. Снижение энергозатрат при переработке крахмалосодержащих сред методом 

дискретно-импульсного ввода энергии / А. Н. Ободович, А. Н. Лымарь, С. И. Костик, В. В. Сидоренко // 

Промышленная техника. – 2015.– Т. 37, № 1. – С. 44-52. 

 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Рассмотрена возможность применения метода дискретно-импульсного ввода энергии при обработке 

крахмалосодержащих сред. Представлены результаты исследований по гидролизу крахмалосодержащих 

сред. Доказана эффективность применения метода. 

 

 

Б 17005 

   004 
 

    Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии [Текст] : сб. науч. тр. / 

Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". - Х. : ХАИ.    

   Вып. 65. - Х., 2014. - 244 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
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Из содержания: 

   Добротворский С. С., Мялица А. К., Басова Е. В., Доброволбская Л. Г., Коришко Р. А. Энергетический 

подход к определению технологических режимов при высокоскоростной обработке. – С. 69-74. 

Разработан метод определения технологических режимов высокоскоростной обработки металлов на основе 

метода эквивалентных площадей, в котором учтено распределение потока энергии при ограничениях по 

величине температур и напряжений. 

 

 

Пассивные дома в Украине и странах СНГ / И. К. Божко, О. Н. Лысенко, С. М. Гончарук, М. Ф. Калинина 

// Промышленная теплоэнергетика. – 2015. – Т. 37 , № 1. – С. 69-81. 

 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Приведен краткий обзор и указаны условия и перспективы создания пассивных домов в Украине и странах 

СНГ. 

 

 

Перевод малой теплоэлектроцентрали на сжигание местного топлива в объемах, обеспечивающих ее 

работу в летнее время / О. Л. Шубенко, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецкий, С. В. Роговий // Энергосбережение. 

Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 4(122). – С. 17-26. 

 

                                                                                                   Р/1974 

 

Дана характеристика местного топлива. Представлены результаты технико-экономической оценки проекта 

перевода одного котлоагрегата малой ТЭЦ с природного газа на местное твердое топливо, которое 

предлагается сжигать в топке с «кипящим слоем». Показано, что простой срок окупаемости такой 

реконструкции котла производительностью  50m/ч пара с параметрами 3,4 МПа, 440оС для основных групп 

местного топлива окупится менее чем за два года.  

 

 

Пирогов А. Д. Возможности самоэнергетического аудита интегрированных технологий на крупном 

машиностроительном предприятии / А. Д. Пирогов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 

2014. –  № 4 (122). – С. 6-15. 

 

                     Р/1974 

 

Рассмотрены вопросы необходимости проведения анализа энергозатратности технологических процессов 

применяемых при изготовлении широкой номенклатуры сложных крупных изделий. Представлены примеры 

повышения энергоэффективности. 

 

 

Побігайло В. А. Комплекс «Реактор – керований шунт», як спосіб підвищення ефективності 

обмеження струмів короткого замикання в виробничих системах електропостачання / В. А. Побігайло, 

В. П. Калінчик // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 4(122). – С. 33-38. 

 

                                                                                                                                           Р/1974 
 

Розглянуто наукову і практичну актуальність проблеми підвищення ефективності функціонування засобів 

обмеження струмів короткого замикання (КЗ), сформульовано мету і задачі досліджень. Побудовано 

алгоритм роботи системи «реактор – керований шунт». 

 

 

Приборы водяного отопления: эффективность, надежность и дизайн  // Аква-Терм. – 2014. – № 6. – С. 

22-27. 

 

                                 Р/2069 

 

Современные приборы водяного отопления не только эффективно обогревают помещение, но и служат 

важнейшим звеном в ресурсосбережении. При этом потребитель предъявляет к ним повышенные 

требования как с точки зрения дизайна (эстетики), так и в области надежности. Реализуя эти направления, 

ведущие производители непрерывно совершенствуют конструкции и технологии изготовления таких 

отопительных приборов, стараясь обеспечить максимальный эффект при снижении себестоимости. 
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Прокопов В. Г. Энергетическая эффективность зданий при использовании комбинированных систем 

теплоснабжения на основе газопотребляющих котлов и электрических систем прямого действия / В. Г. 

Прокопов // Промышленная теплоэнергетика. –  2015. – Т. 37, № 1. – С. 63-68. 

 

                                                                                                                                           Р/517 

 

Приведены результаты оценки энергетической эффективности зданий при условии применения 

комбинированных систем теплоснабжения с традиционным водяным отоплением и электрическим 

отоплением прямого действия. Определены оптимальные величины доли тепловых потерь зданий, которая 

компенсируется за счет электронагрева. 

 

 

 

Р 352177 

   621.39 
 

    Семенова, Олена Олександрівна.  

    Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж [Текст] : монографія / О. О. 

Семенова, В. М. Кичак ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 132 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 119-131. 

 

У монографії розглянуто основи теорії фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для 

використання у сучасних телекомунікаційних мережах, запропоновано методи їх структурного синтезу, 

розроблені їх структурні схеми. Приведено імітаційне моделювання розроблених елементів та пристроїв на 

їх основі. 

 

 

Сенецкий А. В. Влияние изменения экономичности турбин на рациональное распределение нагрузок 

между ними / А. В. Сенецкий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5 – С. 18-27. 

 

                                                                                                                                            Р/1974                             

   

Представлены результаты расчетных исследований с использованием программного комплекса, 

разработанного в ИПМаш НАН Украины, по определению рационального распределения нагрузок между 

тремя турбинами промышленного энергоузла. Расчеты выполнены на примере энергоузла Ясинского 

коксохимического завода, состоящего из трех турбин различной мощности. Показано влияние технического 

состояния турбин на выбор рационального режима их эксплуатации. 

 

 

Б 17001 

   004 

 

    Системи обробки інформації [Текст] : [зб. наук. пр.] / Міноборони, Харківський ун-т Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба. - Х. : [ХУПС імені Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 8 (124). - Х., 2014. - 214 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Евсеева О. Ю. Модель энергоэффективного управления ресурсами сети IP-over- DWDM. – С.107-112. 

Развитие телекоммуникационных сетей, в т.ч. Internet, подчинено двум противоречивым факторам: 

растущие объемы передаваемого трафика и повышающиеся требования пользователей к качеству их 

обслуживания с одной стороны, и необходимость снижения капитальных и эксплуатационных расходов с 

другой. В этом плане эффективным является применение технологии IP-over-DWDM, позволяющей, кроме 

всего прочего, снизить затраты, связанные с энергопотреблением. Растущая актуальность задачи 

энергосбережения обуславливает смену критерия управления телекоммуникационной сетью. В этой связи в 

статье предлагается математическая модель сети IP-over-DWDM, охватывающая управление оптическими 

несущими на уровне DWDM и потоками пакетов трафика на уровне IP с учетом динамики их поступления и 

требований к качеству обслуживания, где в роли критерия оптимальности принимаемого решения 

выступает количество потребляемой энергии. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Системи обробки інформації [Текст] = Information Processing Systems : [зб. наук. пр.] / Міноборони, 

Харківський ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. - Х. : [ХУПС імені Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 2 (127). - Х., 2015. - 152 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 151. 

 

Зі змісту: 

   Арсирий Е.А., Антощук С.Г., Бабилунга О.Ю., Арсирий В.А. Оценка состояния сложных процессов при 

реинжиниринге энергетического оборудования. – С.139-142. 

Для оценки состояния гидроаэродинамических процессов в элементах энергетического оборудования при их 

комплексном мониторинге разработаны информационная, структурная и параметрическая модели элементов 

оборудования, а также модель параметрической модели элементов оборудования, а также модель 

параметрической оптимизации их функционирования. Разработанные модели позволяют рационально 

выбирать проблемные элементы энергетического оборудования для последующего реинжиниринга и 

необходимый сценарий его проведения. 
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   629.5 
 

    Судовые энергетические установки [Текст] :научно-технический сборник / Одесская нац. морская акад. 

- О. : [ОНМА]. -  

   Вып. 33. - О., 2014. - 207 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 

 

Р 351868 

   629.5 
 

    Судовые энергетические установки [Текст] :научно-технический сборник / Одесская нац. морская акад. 

- О. : [ОНМА]. -  

    Вып. 34. - О., 2014. - 197 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

   

Выпуски  сборников 33 и 34 посвящены проблемам судовой энергетики, проектированию, модернизации и 

эксплуатации судовых  энергетических установок, методам повышения эффективности и надежности 

использования судовых технических средств. Сборник входит в перечень изданий, одобренных ВАК 

Украины по разделу технические науки. 

 

 

Терморегулирующая арматура для систем отопления // Аква-Терм. – 2014. – № 6. – С. 8-13. 

 

                                                                                                                                           Р/2069 

 

Сегодня достижение теплового комфорта в тренде энергоэффективности практически невозможно без 

использования современных технологий и оборудования, позволяющих оперативно и с высокой точностью 

поддерживать заданную температуру. 
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Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

    Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил [Текст] / Міноборони, Харк. ун-т 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. - Х. : [ХУПС імені Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 4 (41). - Х., 2014. - 176 с. : іл., табл. - Алф. покажч.: с. 173. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

    Разживін В. П., Маршалов В. В. Оптимізація електричної мережі промислового району. – С. 77-78. 

В статті розглядається можливість рішення оптимізаційної задачі розподілу потужностей електричних 

підстанцій промислового району між споживачами електричної енергії. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
  Б 17066 

   62 

 

Чернігівський державний технологічний університет. 
    Вісник Чернігівського державного технологічного університету [Текст] : науковий збірник / МОН. - 

Чернігів : [ЧДТУ]. - (Серія "Технічні науки"). -  

   № 1 (71). - Чернігів, 2014. - 248 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Маргасов Д. В. Інформаційні технології у моніторингу енергоощадності бюджетних будівель м. 

Чернігова. – С. 186-193. 

Запропоновано створити інформаційну систему моніторингу та управління енергозбереженням бюджетних 

будівель для аналізу прийняття рішень з використанням ІЧ-термограм, лазерного сканування, ГІС-

технологій, мережі Інтернет. 

 

 

Чернявский А. В. Управление энергоэффективностью на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства Украины / А. В. Чернявский, О. А. Мидловец //  Энергосбережение.  Энергетика.  Энергоаудит. 

– 2015. –  № 2(133). – С. 8-14. 

                                                                                                                                           Р/1974 
 

Применение системы энергетического менеджмента в жилищно-коммунальных хозяйствах позволит 

уменьшить энергопотребление на 10-15% по сравнению с тем уровнем, который есть в настоящее время. 

Данная система позволит не только управлять персоналом, но благодаря комплексу технических средств 

будет возможно осуществлять учет, контроль, анализ и планирование уровня эффективности  использования 

топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.  
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    Шкрабець, Федір Павлович.  

    Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт [Текст] : монографія / Ф. П. 

Шкрабець, О. В. Остапчук ; Державний вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 160 с. : іл., 

табл. - Бібліогр.: с. 151-157. 

 

З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом 

підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок 

переведення на більш високий клас напруги як мінімум живлячих (стовбурних) шахтних мереж. Зазначений 

захід передбачає встановлення безпосередньо в шахті підстанції з первинною напругою 35 кВ, що у свою 

чергу вимагає вирішення комплексу питань, пов’язаних з технічною реалізацією і створенням безпечних 

умов експлуатації високовольтних електроустановок в умовах шахт. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

