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Державна політика енергозбереження в Україні 

 

Бубенко О. П. Економічна стратегія енергозбереження: механізми національного рівня / О. П. Бубенко, 

Я. В. Курінная // Вчені записки Харківського інституту управління. Серія: Наука і практика управління. – 

2015. – Вип. 38. – С. 58-68. 

                                                                                                                                          Р/1776 

 

За результатами дослідження розроблені основні положення щодо підтримки економічної стратегії 

енергозбереження в  процесі реформування й управління  розвитком житлово-комунального господарства 

України. Розкрито вплив будівельної індустрії на енергозбереження  в житловому секторі галузі. Визначено 

особливості застосування методу управління проектами в технології проведення термомодернізаційних 

заходів.  Сформульовані положення щодо інформаційного забезпечення програм енергозбереження. 

 

 

Гонда В. Энергетическая безопасность и ее обеспечение в Европейском Союзе / В. Гонда // Актуальні 

проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 25-32.  

                                                                                                                                          Р/1545 

 

В статье рассмотрены различные подходы к пониманию концепции (понятия) энергетической 

безопасности, которые в основном определяются разными позициями отдельных стран на 

международных энергетических рынках. Проанализированы отдельные вопросы укрепления 

энергетической безопасности Европейского Союза в начале ХХІ века.  

 

 

Горань Л. Т. Сучасні завдання  енергетичної безпеки України в умовах глобалізаційних викликів         

/ Л. Т. Горань, М. І. Прокопів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти и газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій  промисловості. – 2014. – № 

2(10). – С. 68-72. 

                                                                                                                                          Р/1802«Е» 

                                                                                                                               
В статті здійснено історичний екскурс до тенденцій розвитку  енергетичної незалежності, розглянуто 

сутність енергетичної безпеки як функціональної складової економічної безпеки, наведено пріоритетні 

напрямки розвитку енергетичної безпеки, подано експрес-аналіз економічної політики України, визначено 

дестабілізуючі фактори зниження економічної та національної безпеки, проаналізовано загрози 

енергетичній безпеці на рівні держави. 

 

 

Данілкова А. Ю. Законодавчі аспекти енергозбереження на промислових підприємствах / А. Ю. 

Данілкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 54-59. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Ціллю дослідження став аналіз розвитку законодавчого поля України в розрізі історичних періодів 

розвитку держави з метою виявлення невідповідностей та прогалин у законодавчому полі та підготовка 

пропозицій. 

 

Данілова Н. Зміна політики державного регулювання європейського ринку альтернативних джерел 

енергії під впливом сучасних тенденцій міжнародної конкуренції / Н. Данілова // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 9(162). – С. 54-58. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті досліджено сучасні тенденції системи світового енергозабезпечення, виявлено фактори впливу 

на зміну політики державного регулювання енергетичної сфери Європейського Союзу, зокрема, щодо 

розвитку ринку відновлюваних джерел енергії. Наведено механізм впливу суб’єктів ринку на розвиток 

альтернативної енергетики ЄС в умовах посилення міжнародної конкуренції. 
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Долінський А. А. Енергетична стратегія України: розвиток теплозабезпечення (До обговорення 

проекту Енергетичної стратегії України на період до     2035 року) / А. А.   Долінський, Б. І .  Басюк, Є. Т 

Базєєв  // Промислова теплоенергетика. – 2015. – Т. 37, № 2. – С. 3-11. 

                                                                                                                                          Р/517 

 

Проект Енергетичної стратегії України  на період до 2035 р. (ЕС-35), розроблений Національним 

інститутом стратегічних досліджень (НІСД) за ініціативи Міненерговугілля на замовлення Об’єднання 

енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФЕ») 

та на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про стан 

забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну». 

 

 

Р 352275 

    35 
 

    Кизим, Микола Олександрович.  

    Економічна безпека України у газовій сфері [Текст] : монографія / Кизим М. О., Лелюк О. В. – Х. : ВД 

«Інжек», 2014. – 226 с. : рис., табл. – (Наукове видання). – Бібліогр.: с. 184-204. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Визначення місця природного газу в забезпеченні енергетичної безпеки України 

Розділ 2. Теоретико-методичні аспекти оцінки енергетичної безпеки України у газовій сфері 

Розділ 3. Обґрунтування напрямів газової незалежності України. 

 

                                                                                                                                                                                  

Кожевников А. Ю. Регулювання господарської діяльності в нафтогазовому комплексі України / А. Ю. 

Кожевников // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 106-112. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті висвітлено діяльність Національної комісії ,що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, (далі - НКРЕ, Комісія) як державного регулятора в нафтогазовому комплексі України. 

 

 

 

Нова енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, 

енергоефективність, конкуренція // Національна безпека і оборона. – 2015. –  

№ 1.– С. 3-32.                                         

                                                                                                                    Р/ 1515 

                                                                                                                                                                

Зі змісту: 

 

1. Енергетичний сектор України: тенденції, проблеми, перспективи 

2. Секторальна проблематика 

3. Прогнозні енергетичні баланси.  Базовий сценарій   

4. Енергомережева інтеграція через кооперацію з ЄС 

5. Функціональні та секторальні завдання НЕС 2020. План дій 

6. Трансформація енергетичних ринків 

7. Створення інвестиційної привабливості 

8. Удосконалення системи управління, регулювання та кадрового забезпечення. 

       Додаток до Нової енергетичної стратегії України до 2020 року: безпека,  енергоефективність, 

конкуренція. 

 

 

Рябцев Г. Л. Державна політика у сфері нафтовидобутку в Україні: основні проблеми та шляхи 

їхнього вирішення / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 83-86. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Мета даної статті – осмислення впливу державно-управлінської думки на соціально-економічний 

розвиток суспільства, визначення закономірностей, що склалися в процесі розвитку українського 

суспільства та державно-управлінських традицій, коріння яких сягає глибини століть. 

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%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б 17113 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний 

економічний інститут Мінекономрозвитку. - К. : [СПД Сердюк В. Л.]. 

   № 1 (164). - К., 2015. - 167 с. : рис., табл. 

 

Зі змісту: 

 

   Аслонова С. К. Національні інтереси України в енергетичній сфері в контексті положень Угоди про 

асоціацію. – С. 117-121. 

 

У статті розглянуто сутність категорії національних інтересів, їх класифікацію та перелік національних 

інтересів України в енергетичній сфері. Проаналізовано розвиток національних інтересів в енергетичній 

сфері з огляду на положення Угоди про асоціацію. Визначено, що життєво важливим національним 

інтересом є інтеграція до європейського енергетичного простору, а всі інші є другорядними, які 

забезпечують виконання цього. Виявлено взаємозв’язок та взаємозалежність національних інтересів в 

енергетичній сфері. 

 

 

Загальні питання 
 

 

Барьяхтар В. Г. Атомные станции Украины и их роль в экономике страны и ее энергетической 

безопасности / В. Г. Барьяхтар, И. В. Лежненко // Наука та наукознавство. – 2014. –  № 4. – С. 22-26. 

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Рассмотрена проблема повышения качества жизни в мире. Показано существование зависимости между 

продолжительностью жизни и производством электроэнергии на душу населения. Обсуждается 

производство энергии от различных энергоносителей, их недостатки и достоинства. Проанализированы 

особенности электроэнергии на АЭС. Поскольку атомная энергетика Украины обеспечивает 

энергонезависимость страны, сделан вывод о необходимости государственной поддержки безопасной 

работы АЭС Украины. 
 

 

Гапонич Л. С. Коротка характеристика сучасного стану роботи ТЕС України / Л. С. Гапонич, Н. І 

Дунаєвська, С. В. Яцкевич // Новини енергетики. – 2015. – № 5. – С. 23-26. 

 

                                                                                                                                          Р/ 1463 

 

«Сьогодні теплова електроенергетика залишається основою Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. 

На підприємствах теплоенергетичної галузі виробляється близько 50% електроенергії». 

 

 

Гражевська А Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності 

економіки України / А. Гражевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 7(160). – С. 19-27. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів 

господарювання як чинника низької енергоефективності національної економіки. Обґрунтовано 

необхідність та стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання рентних відносин з 

метою посткризової модернізації економіки України. 

 

 

Загнітко В. Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України / В. Загнітко, 

В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія. – 

2014. – № 1(64). – С. 11-18. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 
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Актуальність досліджень зумовлена необхідністю розширення мінерально-сировинної бази паливно-

енергетичної сировини України. Зростаючий попит на природні нафту і газ, виснаження запасів 

традиційних родовищ і постійне зростання цін зумовлюють значний інтерес до пошуків родовищ 

вуглеводнів нетрадиційного типу, тому інтерес до вивчення різних аспектів потенційно нафтогазоносних 

сланцевих товщ України з кожним роком зростає. Важливим аргументом у розробці критеріїв пошуків та 

оцінки родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу є вивчення їх компонентного складу та геохімічних 

особливостей. 

 

 

 

Р 352565 

   004 
 

    Зеленая ИТ-инженерия [Текст] : лекционный материал / под ред. В. С. 

Харченко ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" = 

Green It-Engineering : [в 2-х т.]. - [Х.] : [ХАИ], 2014. - (Проект TEMPUS - 

GREENCO 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing and 

Communication). 

   Т. 1 : Принципы, компоненты, модели / [В. С. Харченко, Д. К. Андрейченко, 

С. Г. Антощук и др.]. - [Х.], 2014. - 594 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 

 

Первый том базируется на результатах исследований и разработки 

принципов, моделей, методов и алгоритмов для построения зеленых 

(энергоэффективных)  компьютерных систем. Описываются базовые понятия и таксономическая схема 

зеленого компьютинга, принципы ресурсосбережения и gap-анализа при модернизации (озеленении) систем, 

предлагаются методы уменьшения энергопотребления аппаратно-программных средств на основе FPGA 

и микропроцессоров для встроенных и мобильных систем, методы моделирования, разработки и 

верификации зеленых компонент и систем. 

 

 

 

Р 352604 

   55 
 

    Канило, Павел Макарович.  

    Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая 

реальность [Текст] : монография / П. М. Канило. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 303 с. : 

рис., табл. - Библиогр.: с. 295-300. 

 

Зі змісту: 

 

   Глава 6. Топливно-экологические закономерности в эволюции 

человеческого общества и енергетики 

           6.1. Роль энергии и теплових двигателей в развитии человеческого 

общества и  энергетики 

           6.2. Анализ мировых топливно-ресурсных проблем 

           6.3. Перспективы становления водородной энергетики 

           6.4. Горение топлив и механизмы образования супертоксикантов 

 

Глава 7. Топливно-еколого-климатические аспекты стационарной энергетики 

          7.1. Взаимодействие угольной энергетики и природной среды 

          7.2. Взаимодействие атомной энергетики и  природной среды 

          7.3. Энергетические комплексы Украины                                                                              

          7.4. Организационно-технические методы повышения эффективности 

                производства и потребления энергии                          

          7.5. Стационарная энергетика и потепление климата 

 

Глава 8. Топливно-эколого-климатические аспекты транспортной энергетики 

          8.4. Нефтяные моторные топлива 

          8.5. Нетрадиционные и альтернативные моторные топлива  

 

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%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 352554 

    621.3 
 

    Качество электрической энергии [Текст] : [монография] / [под общ. ред. О. 

Г. Гриба]. - [Х.] : [ПП "Граф-Ікс", Типография "Райдуга" ФОП Олейникової Ю. 

В.], [2014] - . 

   Т. 1 : Экономико-правовая база качества электрической энергии в 

Украине и Евросоюзе / [О. Г. Гриб, Е. И. Сокол, А. Ф. Жаркин и др.]. - [Х.], 

[2014]. - 300 с. : ил., табл. - (Автоматизация энергосистем). - Библиогр.: с. 245-

254. 

 

В монографии проведен анализ нормативно-правовых документов и оценка 

экономического ущерба, возникающего от низкого качества электроэнергии. 

Приведены примеры расчета экономических ущербов от низкого качества электрической энергии. 

 

 

  

 Р 352555 

   621.3 
 

    Качество электрической энергии [Текст] : [монография] / [под общ. ред. О. 

Г. Гриба]. - [Х.] : [ПП "Граф-Ікс", Типографія "Райдуга" ФОП Олейникової Ю. 

В.], [2014] -   

   Т. 2 : Контроль качества электрической энергии / [О. Г. Гриб, Е. И. Сокол, 

А. Ф. Жаркин и др.]. - [Х.], [2014]. - 244 с. : рис., табл. - (Автоматизация 

энергосистем). - Библиогр.: с. 236-240. 

 

В работе представлены приборы для контроля и анализа качества 

электрической энергии. Рассмотрены метрологическое обеспечение и 

эталонная база измерителей показателей качества электрической энергии. 

 

 

 

Р 352556 

   621.3 
 

    Качество электрической энергии [Текст] : [монография] / [под общ. ред. О. 

Г. Гриба]. - [Х.] : [ПП "Граф-Ікс", Типографія "Райдуга" ФОП Олейникової Ю. 

В.], [2014] - . 

   Т. 3 : Методы и средства повышения качества электрической энергии / 

[О. Г. Гриб, Е. И. Сокол, А. Ф. Жаркин и др.]. - [Х.], [2014]. - 292 с. : рис., табл. - 

(Автоматизация энергосистем). - Библиогр.: с. 268-281. 

 

В монографии сделана попытка рассмотреть повышение качества 

электрической энергии по основным показателям. Приведены структурные 

схемы и характеристики оборудования, обеспечивающие повышение качества. 

 

 

 

Р 352557 

   621.3  

 

 Качество электрической энергии [Текст] : монография] / [под общ. ред. О. Г. 

Гриба]. - [Х.] : [ПП "Граф-Ікс", Типографія "Райдуга" ФОП Олейникової Ю. 

В.], [2014] - . 

   Т. 4 : Определение долевого участия потребителей и поставщиков в 

ответственности за нарушение качества электрической энергии              / 

[Г. А. Сендерович, О. Г. Гриб, П. Г. Щербакова и др.]. - [Х.], [2014]. - 360 с. : 

рис., табл. - (Автоматизация энергосистем). - Библиогр.: с. 287-306. 
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В работе рассмотрены методы и средства определения долевого участия субъектов передачи, 

распределения и потребления электрической энергии в ответственности за превышение допустимых 

отклонений показателей ее качества от нормированных значений. Определение долевого участия 

поставщиков и потребителей электрической энергии  в ответственности за нарушение ее качества 

является задачей актуальной потому, что позволяет выполнять детерминированные расчеты 

штрафных санкций и компенсаций в случаях несоответствия ПКЭ требованиям ГОСТ. Тем самым 

повышается заинтересованность субъектов процесса распределения и потребления электроэнергии в 

повышении КЭ.  

 

 

Б 17125 

   62 

 

"Київський політехнічний інститут", Національний технічний 

університет України. 
    Економічний вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National 

Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" : збірник наук. 

праць. - [К.] : [НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"]. -  

   № 11. - [К.], 2014. - 614 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Кологривов Я. І. Стратегічний розвиток підприємств енергетики: 

циклічність розвитку та життєвий цикл. – С. 146-150. 

   Кузнецова К. О. Періоди становлення енергетики та особливості 

функціонування електроенергетичних підприємств. – С. 166-170.  

 

 

Кожевников А. Ю. Регулювання взаємовідносин суб’єктів роздрібного ринку енергії України / А. Ю. 

Кожевников // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С.136-141. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті висвітлено діяльність роздрібного ринку електричної енергії як системи відносин, які 

виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками  електричної енергії та 

кінцевими споживачами. 

 

 

Кришталь А. М. Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів / 

А. М. Кришталь // Мінеральні ресурси України. – 2015.– № 1. – С. 27-37.  

 

                                                                                                                                          Р/667 

 

У статті наведено спільні й відмінні характеристики традиційних і нетрадиційних вуглеводневих 

ресурсів і синхронізовані визначення їх основних видів за українською та англійською термінологіями. 

Визначено головні пошуково-прогнозні критерії та ознаки основних видів нетрадиційних вуглеводневих 

ресурсів. Проаналізовано світовий досвід пошуку й видобутку нетрадиційних скупчень. Визначено основні 

завдання щодо вирішення проблем використання значного ресурсного потенціалу нетрадиційних 

вуглеводневих джерел. 

 

 

Лазаренко Д. О. Використання пріоритетних технологій в енергетичному секторі / Д. О. Лазаренко, О. 

О. Українська, Я. В. Крутогорський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 

науки.  –  2015. – № 2, Т. 2.  – С.19-23. 

                                                                                                                                          Р/ 1055«Е»  

 

Представлено стан актуальної проблеми впровадження пріоритетних технологій в організації 

енергоменеджменту. Визначено національні і міжнародні умови для залучення підприємств до участі у 

впровадженні проектів сталого енергетичного розвитку. Проведено аналіз об’єктів, що використовують 

паливо на біомасі. Вказані механізми реалізації стратегії енергоефективності. 

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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Михайлов В. Принцип геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів / В. Михайлов, 

М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: 

Геологія. – 2014. – № 2(65). – С. 40-44. 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Стаття присвячена питанню геолого-економчної  оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, 

насамперед, сланцевого газу. Метою роботи є аналіз існуючих методів оцінки та підрахунку запасів 

родовищ вуглеводнів, визначення найважливіших факторів та критерії їх оцінки. 

 

 

Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов – перспективные теплоносители 

для энергетики / В. Н. Морару, Д. В. Комыш, А. И. Ховавко [и др.] // Энерготехнологии и 

ресурсосбережение. – 2015. – № 1. – С. 22-29. 

 

                                                                                                                                          Р/335 

 

Наряду  с наночастицами оксидов и металлов для приготовления наносуспензий энергетического 

назначения все больше применяют алюмосиликаты. Высокая гидрофильность поверхности и способность к 

самопроизвольному диспергированию в водных растворах предопределяют высокие тепловые параметры 

таких наножидкостей при использовании их в качестве теплоносителей, особенно при кипении. На 

установке, питаемой постоянным током, получены кривые кипения наножидкостей в условиях свободной 

конвекции для водных нанодисперсий четырех природных алюмосиликатов: гидрослюды, 

монтмориллонита, аттапульгита и генетической смеси двух последних. Изучено влияние кристаллической 

структуры и анизометрии наночастиц, а также кратности циклов кипения-охлаждения наножидкостей и 

наличия диспергента на их устойчивость, величину   критического теплового потока и состояние 

поверхности нагрева. Установлено, что наножидкости на основе аттапульгита и его смеси с 

монтмориллонитом вызывают более сильный рост критического теплового потока (до 2,5-3 раз) и 

коэффициента теплоотдачи по сравнению с водой, чем  наножидкости на основе гидрослюды и  

монтмориллонита(1,4-!,9 раз) при той же объемной концентрации частиц. Введение в наножидкость   

0,05 % (мас.) диспергента приводит к дополнительному росту критического теплового потока и 

коэффициента теплоотдачи. Библ. 32, рис. 5, табл. 1. 

                                          

 

Олефир Д. А. Повышение эффективности работы ОЭС Украины путем приведения ее технического 

состояния в соответствие с европейскими требованиями / Д. А. Олефир // Электрические сети и системы. 

– 2014. –  № 5. – С. 20-27. 

                                                                                                                                          Р/1943 

 

В 2015 году можно будет отметить десятилетний юбилей с момента подписания Меморандума между 

Украиной и Евросоюзом о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, в 

том числе и в сфере интеграции рынков электроэнергии и газа. 

   «…на протяжении ближайших 2–3 лет предстоит выполнить достаточно большое количество 

трудоемких и дорогостоящих работ и проектов, зафиксированных в «Программе первоочередных 

организационно-технических мероприятий по подготовке ОЭС Украины к работе с объединением 

энергосистем европейских стран», чтобы обеспечить переход ОЭС Украины на синхронную работу с 

энергообъединением ENTSO-E». 
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    Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики 

України [Текст] : [монографія] / [В. Г. Верховцев, Г. В. Лисиченко, Ю. Л. 

Забулонов та ін.] ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища 

НАН України". - К. : Наук. думка, 2014. - 356 с. : іл., табл. - (Проект "Наукова 

книга"). - Бібліогр.: с. 333-351 (352 назв.). 

 

У монографії проаналізовано стан уранової сировинної бази ядерної 

енергетики України порівняно зі світовою, визначено перспективи розвитку цієї 

бази. Розроблено геолого-генетичні моделі нових типів уранових і комплексних 

родовищ на Українському щиті, оцінено перспективи виявлення родовищ типу 
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«неузгодженості», запропоновано пошукові критерії багатих і комплексних уранових руд. Установлено 

характер зв’язку уранонакопичення з конкретними  гіпогенними та гіпергенними процесами і їх 

стадійністю. Викладено результати розробок з науково-методичної й технічної підтримки пошуково-

розвідувальних робіт на радіоактивну сировину. 

 

 

Постановка лабораторной работы «Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение 

ее хищения» / Г. И. Канюк, А.  М. Чернюк, Т. Н. Пугачева, В.   С. Безъязычный // Теорія і практика 

управління соціальними системами. – 2015. – № 1. – С. 67-73. 

                                                                                                                                          Р/1502 

 

В статье представлены основные теоретические положения о процессе построения систем учета 

потребленной электроэнергии. Рассмотрены вопросы формирования практических навыков подключения 

приборов учета потребленной   электроэнергии в потребительской сети, практических навыков  учета 

потребленной энергии  счетчиками различной конструкции и принципа действия в потребительских сетях 

различной проводности, умений анализа штатных и внештатных режимов работы приборов учета и 

контроля потребленной энергии, умений обнаружения возможных схем хищения электроэнергии в 

потребительских сетях. Разработана методика проведения лабораторной работы, направленной на 

формирование практических умений, выявления причин ненормальной работы систем учета потребленной 

электроэнергии. Созданный лабораторный стенд имеет промышленное качество изготовления. 
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    Притула, Назар Мирославович.  

    Підземне зберігання газу (математичні моделі та методи) [Текст] : [наук. вид.] / Н. М. Притула, Я. Д. 

П'янило, М. Г. Притула ; НАН України, Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем 

механіки і математики імені Я. С. Підстригача, Філія "Науково-дослідний інститут транспорту газу" ПАТ 

"Укртрансгаз". - Л. : Растр-7, 2015. - 266 с. : рис.: 30, табл.: 43. - Бібліогр.: с. 256-258. 

 

 

Книга присвячена проблемам моделювання та оптимізації технологічних процесів, які проходять під 

час експлуатації підземних газових сховищ. Розглянуто основні моделі, алгоритми та завдання, розв’язання 

яких   забезпечує ефективну експлуатацію підземних газосховищ, як єдиної термогідравлічної системи. 

Наведено числові експерименти використання опрацьованого математичного програмного забезпечення 

для розв’язування важливих народногосподарських проблем. 

 

 

 

 

Р 352247 

   697 
 

    Савченко, Олена Олексіївна.  

    Електричне опалення будівель [Текст] : навч. посіб. / Олена Савченко, 

Богдан Щербатюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. - 160 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-150. 

 

 

За даними про використання електричної енергії в Україні у 2013 році та 

прогнозованого балансу виробництва та споживання електричної енергії до 

2030 року запропоновано ширше використовувати для опалення житлових та 

адміністративних будинків, як основних систем опалення, електричні кабельні 

системи прямої дії та електричні кабельні системи опалення з 

теплоакумуляцією  із заряджанням  теплоакумуляторів у години провалу споживання електричної енергії. 

Наведено класифікацію місцевих опалювальних приладів, принцип їхньої роботи, можливі варіанти 

застосування та детальні приклади розрахунку таких систем на основі теплостійкості приміщень. 

Розглянуто основні елементи кабельних електричних систем опалення. Посібник містить відомості про 

використання електричної енергії для створення та підтримання мікроклімату приміщень у холодний 

період року. 

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%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Б 16998 

   621.1 
 

    Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація [Текст] : [зб. Наук. Пр.] / відп. Ред. С. П. Пістун. 

– Л. : Вид-во Львів. Політехніки, 2014. – 76 с. : іл., табл. – (Вісник / Національний університет «Львівська 

політехніка» ; № 795). – Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

Б 16997 

   621.1 
 

    Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація [Текст] : [зб. Наук. Пр.] / відп. Ред. С. П. Пістун. 

– Л. : Вид-во Львів. Політехніки, 2014. – 84 с. : іл., табл. – (Вісник / Національний університет «Львівська 

політехніка» ; № 792). – Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У випусках  збірників  № 792, 795 опубліковані результати закінчених науково-дослідних робіт 

співробітників, студентів Національного університету «Львівська політехніка» та науковців інших 

установ за  такими розділами:  

 автоматизація технологічних процесів  

 автоматика  

 теплоенергетика   

 водопостачання, водовідведення  

 гідравліка   

 теплогазопостачання і вентиляція та ін. 

 

 

Чуприна Ю. А. Організація системи енергоменеджменту для житлового сектору на основі 

міжнародного стандарту якості / Ю. А. Чуприна // Управління розвитком складних систем. – 2014.– Вип. 

19, Ч. 2. – С. 128 -134. 

 

                                                                                                                                          Р/2319 

 

Розкрито основні принципи формування системи енергетичного менеджменту житлового сектору на 

основі зарубіжного та першого вітчизняного досвіду, завдання та обов’язки працівника на посаді 

енергетичного менеджера, методи оцінки житлового сектору з позиції системи енергоменеджменту на 

основі міжнародного стандарту якості. 

 

 

Альтернативна енергетика 
 

 

 

Р 352576 

   62 
 

    Аль-Амморі Алі  

    Методи і засоби підвищення ефективності використання відновлюваних 

джерел енергії на транспорті [Текст] : монографія / Аль-Амморі Алі, С. П. 

Соченко ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2014. - 217 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 213-214. 

 

В монографії велика увага приділяється використанню енергії вітру та 

сонячного випромінювання в сучасній економіці.   На випадок, коли зовсім 

відсутні вітри та сонячне випромінювання запропоновані такі ефективні 

накопичувачі отриманої електроенергії як суперконденсатори. 

   Велика увага приділяється використанню електромобілів, які значно більше 

ефективні ніж бензинові автомобілі. На випадок заторів на дорогах, які дуже часто мають місце, 

електромобілі за рахунок рекуперативного гальмування створюють більш ефективну економію енергії ніж 

автомобілі. Велика увага приділяється різним способам підвищення коефіцієнта корисної дії використання 

сонячної та вітрової 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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%20%D0%90%D0%BB%D1%96
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Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 1 /  Г. Г. Гелетуха,  

Т. А. Железная, П. П. Кучерук  [и др.] // Промышленная теплотехника. – 2015. –  Т. 37, № 2. – С. 68-76. 

 

                                                                                                                                          Р/517 

 

Розглянуто поточний стан та прогноз розвитку біоенергетики в ЄС. Виконано оцінку потенціалу біомаси, 

доступної для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано динаміку зміни потенціалу біомаси по роках. 

 

 

Борисова І. Освоєння альтернативних джерел енергії / І.Борисова // // Экология предприятия. – 2015. – № 

5. – С. 32-37. 

 

                                                                                                                                          Р/589 

 

У Львові відбулася  VIII Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані 

джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в Україні».  На конференції було 

розглянуто актуальні нині теми, зокрема: 

 квола енергетика 

 чому гальмують регіони 

 європейський підтекст 

 як приборкати вітер 

 біологічне паливо. 

 

 

Ветроэнергетика: цифры и факты. Часть 1. Технологии /  Гарднер Пол, Хаггард Эндрю, Хансен Ларс 

Фальбе [и др.]  // CHIP NEWS Украина.  Инженерная микроэлектроника. – 2015. – № 1. – С. 51-54; 

Продолжение в № 2, 3, 4, 2015 г.  

 

                                                                                                                                          Р/900 

 

В данном обзоре представлены такие важнейшие аспекты, как оценка ресурсов, существующие и 

перспективные технологии, дизайн ветроэнергетических установок (ВЭУ), исследования и разработки, 

сетевая интеграция, экономика и рынок, экологические вопросы, сценарии развития и задачи. 

 

 

Гелетуха Г. Перспективы производства и использования биометана в Украине  / Г. Гелетуха,               

П. Кучерук, Ю. Матвеев // Экология предприятия. – 2015. – № 5. – С. 24-31. 

 

                                                                                                                                          Р/589 

 

В статье рассмотрены перспективы развития нового для Украины направления возобновляемой 

энергетики – производства биометана (БМ), возможность, важность, целесообразность, а также 

рекомендации по развитию производства и использования биометана в Украине. 

 

 

Дроздник И. Д. Анализ технологических свойств и сырьевой базы альтернативного топлива в 

Украине /  И. Д. Дроздник, Н. И. Борискина, Я. С. Балаева // УглеХимический журнал. – 2015. – № 1/2. – С. 

12-16. 

 

                                                                                                                                          Р/1350 

 

Применение альтернативных и возобновляемых источников тепловой энергии в Украине, а также 

поиски новых видов альтернативного топлива невозможны без исследования технологических 

характеристик сырья для их производства,  а также образцов выпускаемой продукции. В ГП «УХИН» за 

последние годы были исследованы самые разнообразные альтернативные топливные материалы. 

 

 

Дубинин В. Г. Энергетическая эффективность работы солнечных батарей в реальных режимах 

эксплуатации / В. Г. Дубинин, В. Е. Лаевский  // Известия Томского политехнического университета. – 

2015. – Т.326, № 3. – С. 58-61. 

 

                                                                                                                                          Р/1876 
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В настоящее время широкое применение находят системы преобразования солнечной энергии в 

электричество. Солнечная энергия общедоступна. Разработка и производство систем преобразования 

солнечной энергии в электричество является наиболее перспективным и активно развиваемым 

направлением создания экологически чистых регенеративных источников энергии. 

 

 

Дюжев В. Г. Формирование вторичной инновационной восприимчивости предприятий к технологиям 

НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и негативных воздействий / В. Г. Дюжев, С. В. 

Сусликов  // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 7. – С. 61-65. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования инновационной восприимчивости предприятий к 

технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики, в том числе мероприятия по повышению 

инновационной восприимчивости предприятий на основе использования типовых полезных эффектов и 

негативных воздействий. Сгруппированы и представлены типовые полезные эффекты и негативные 

воздействия, характерные при внедрении технологий НВЭ. 

 

 

Журенков А. Генераторы на кольцевых магнитах для ВЭУ / А. Журенков // Электрик. – 2015. – № 1-2. – 

С. 40-43. 

                                                                                                                                          Р/1397 

 

Развитие любительской ветроэнергетики тормозится сложностью приобретения или изготовления 

своими руками электрогенераторов и отсутствием публикаций таких конструкций. Автором разработаны 

и описаны конструкции, доступные для самостоятельного изготовления без точных токарных работ и 

дорогостоящих материалов. 

 

 

Захарчук О. В. Використання паливно-енергетичних ресурсів / О. В. Захарчук, О. В. Вишневецька // 

Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 62-69 

                                                                                                                                          Р/673 

 

Мета статті – дослідити й проаналізувати забезпечення сільського господарства пально-мастильними 

матеріалами, їхній ринок в Україні та сформувати пропозиції щодо поліпшення ситуації на ньому. 

 

 

 

С 20710 

   004 
 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві [Текст] = 

Information Technologies in Education, Science and Production : зб. наук. пр. / 

Одеський нац. політехнічний ун-т. - О. : Наука і техніка. -  

   Вип. 3 (8). - О., 2015. - 320 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. 

покажч.: с.316-317. 

Зі змісту: 

 

   Оборський Г. О., Моргун Б. О., Моргун Ю. Б. Планетарні механізми 

вітроенергетичних установок. – С. 104-110. 

 

Розроблено конструкцію кулькового планетарно-фрикційного 

мультиплікатора, що дозволяє виключати передачу розсувного зусилля через сепаратори, зменшує 

відповідне тертя між сепараторами й кульками в осьовому напрямі й забезпечує підвищення КПД 

механізму та підвищує продуктивність вітроенергетичної установки. 
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Р 352072 

   338 
 

    Калінчик, Микола Володимирович.  

    Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі євроінтеграції [Текст] : монографія / М. 

В. Калінчик, М. М. Ільчук, А. М. Новосельцева. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 224 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 177-

194. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 3. Перспективи економічного розвитку підприємств олієжирового підкомплексу 

            3.1. Еколого-економічна оцінка ефективності виробництва біодизеля і біоетанолу  в  Україні 

            3.2. Оптимізація параметрів заводу з виробництва біодизеля та зон постачання  насіння ріпаку 

            3.3. Підвищення ефективності державного регулювання розвитку економічних  відносин на ринку  

                   продукції олієжирового підкомплексу. 

 

 

Карп И. Н. О производстве синтетических моторных топлив / И. Н. Карп // Энерготехнологии и 

ресурсосбережение. – 2015. –  № 1. – С. 5-13.  

 

                                                                                                                                          Р/335 

 

Рассмотрено состояние производства и разработок в области получения синтетических моторных 

топлив из углеводородного сырья. Как основной в последние годы рассматривался метод Фишера–Тропша. 

Показано, что создание в Украине производственных мощностей по получению жидких моторных топлив 

из угля, биомассы, твердых бытовых отходов и других углесодержащих видов сырья нецелесообразно. 

 

 

 

 

Б 17125 

   62 

 

"Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет 

України. 
    Економічний вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National 

Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" : збірник наук. праць. 

- [К.] : [НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"]. -  

   № 11. - [К.], 2014. - 614 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Барановська А. А., Базь М. О. Ринок сонячної енергетики України: динаміка 

та основні тенденції. – С. 127-133. 

   Дергачова В. В., Бедик О. В. Становлення відновлюваної енергетики в Україні як складова економічної 

безпеки держави.  – С. 133-137. 

   Климчук С. А. Таксономічний аналіз стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики. – 

С. 138-146. 

   Коротченкова Ю. О., Серебреніков Б. С. Ціноутворення сонячних елементів з нанотехнологічною 

складовою на ринку України. – С. 522-529. 

 

 

 

Р 352071 

   629.7 
 

    Кириченко, Валерий Васильевич.  

    Расчет на прочность элементов нетрадиционных энергоустановок [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Кириченко, А. В. Кондратьев, К. Д. Стэнилэ ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский 

авиац. ин-т". - Х. : ХАИ, 2014. - 156 с. : ил.: 149, табл.: 2. - Библиогр.: с. 155 (10 назв.). 

 

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%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%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
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Изложены основные положения для приобретения первоначальных навыков работы с конечноэлементным 

пакетом «COSMOS». Описаны практические приемы построения геометрических и создания 

конечноэлементных моделей с использованием различных типов конечных элементов, а также проведение 

типовых расчетов элементов конструкций. 

 Приведены основные сведения о математических моделях деформируемого твердого тела, принципы 

расчета на прочность элементов конструкций, нормировании нагрузок  на основные элементы 

конструкций нетрадиционных энергоустановок. 

 

 

Кузнецов М. П.  Гарантовані рівні ВЕС у покритті потужності енергосистеми / М. П. Кузнецов  //  

Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 1(40). – С. 43-47. 

 

                                                                                                                                          Р/1908 

 

Робота вітрових електростанцій має природну нестабільність через залежність від швидкості вітру. 

Однак для організації роботи енергосистеми необхідно знати можливі рівні ВЕС у покритті навантажень, 

гарантовані  з певною імовірністю. Визначення таких рівнів можливе як аналітично, так і методами 

математичного моделювання. Результати підтверджують достатню прогнозованість результуючої 

потужності при інтегруванні ВЕС до енергосистеми, особливо при розосередженості групи ВЕС по 

значній території.  

 

 

Кулик М. И. Анализ энергетических ресурсов Украины / М. И. Кулик.// Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2015. – № 1. – С.101-109. 

 

                                                                                                                                          Р/1323 

 

Проведен количественный анализ обеспечения Украины энергетическими ресурсами, исследованы динамика 

добычи и  использования,   основных  топливно-энергетических ресурсов.   Показано современное состояние 

использования  возобновляемой   энергетики.   Таблица 2 – Потенциал нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии Украины 

 
«Несмотря на низкий уровень развития возобновляемой энергетики сегодня, Украина имеет хорошие 

предпосылки для развития этого направления в будущем. Согласно атласу энергетического потенциала 

возобновляемых источников энергии Украины, созданном в Институте возобновляемой энергетики 

Национальной академии наук Украины, общий годовой технически достижимый энергетический потенциал 

возобновляемых источников Украины в пересчете на условное топливо составляет около 93 млн. т у.т. 

(табл. 2), применение которого может на 40% сократить использование традиционных энергоносителей 

Украины». 

 

 

Куріс Ю. В. Методика розрахунку та принцип дії біоустановки в безперервному режимі / Ю. В. Куріс, 

К. В. Михалюк,  Д. Ю. Яремич // Енергетика та електрифікація. – 2014. –  № 12. – С. 51-55. 

 

                                                                                                                                          Р/464 

 

У статті визначена роль інновацій біоенергетики у теперішній час, які відіграють провідну роль в 

енергетиці нашої країни, в діяльності підприємств та суспільства в цілому. 
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   Розроблена структура роботи біоенергетичного господарства в безперервному режимі, наведені 

характеристики та принцип дії цієї установки. 

 

 

Лежнюк П. Д. Вплив відновлюваних джерел енергії на функціонування розподільних електричних 

мереж / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, В. В. Кулик // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 1. – С. 8-12. 

 

                                                                                                                                          Р/464 

 

Розглянуто умови, коли використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електричних мережах може 

суттєво покращити їх техніко-економічні показники – зменшити втрати електроенергії під час її 

транспортування і розподілу, покращити якість електроенергії за рахунок зменшення втрат напруги, а 

також підвищити надійність електропостачання. 

 

 

Мазабеков А. Зеленое распределение для «зеленой» энергетики (Элегаз – опасный парниковый газ / А. 

Мазабеков // Электрические сети и системы. – 2014. –  № 6. – С. 37-38. 

                                                                                                                                          Р/1943 

 

«Энергетикой с использованием возобновляемых источников энергии движет потребность в новых, 

надежных, экономичных энергоресурсах, таких, как, например, энергия ветра, которые снижают нашу 

зависимость от источников энергии, основанных на углероде. Однако, для того, чтобы наше производство 

было «зеленым» и экономически эффективным настолько, насколько это, возможно, необходимо 

отказаться от SF6-содержащих систем среднего напряжения».  

Новиков В. Г. Энергетические и турбулентные характеристики 

ветрового потока в антропогенной среде / В. Г. Новиков // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37,  

№ 2.– С. 20-31. 

                                                                                                                                            Р/517 

 

Приведены результаты численного моделирования процессов переноса при взаимодействии ветрового 

потока в приземном слое атмосферы со зданиями и сооружениями, компактно расположенными в 

пределах городской застройки. В целевой области рассчитаны трехмерные поля скорости ветра, удельной 

мощности ветрового потока и его турбулентных характеристик с целью определения мест наиболее 

целесообразного расположения ветровых энергетических установок для энергоснабжения 

экспериментального дома пассивного типа. 

 

 

Оптимизация параметров установки абсорбции для производства биометана из биогаза / А. И. 

Пятничко, Ю. В. Иванов, Г. В. Жук, Л. Р. Онопа // Технические газы. –2015. –  № 2. – С. 43-48. 

 

                                                                                                                                            Р/1762 

 

Биогаз, наряду с традиционными источниками энергии, является альтернативным энергоносителем, 

образующимся из биологического сырья. Биогаз в основном, состоит из биометана, диоксида углерода, 

сероводорода и примесей. Кислые компоненты СО2  и Н2 S целесообразно извлекать из биогаза  как с целью 

производства биометана - аналога природного газа, так и диоксида углерода для использования его в 

качестве товарного продукта. Для извлечения СО2 и Н2S из биогаза предлагается использовать 

абсорбционный способ с применением эффективного абсорбента: 40% МДЭА+10%МЭА +50% Н2О. Это 

позволяет существенно снизить энергетические затраты по сравнению с водными растворами МЭА. 

Установлено, что для минимизации энергозатрат процесса извлечения  и СО2  и   Н2 S из биогаза давление в 

абсорбере должно поддерживаться на уровне – 0,26…0,28 МПа, в десорбере –  016…0,18 МПа, 

оптимальная температура абсорбента на входе в абсорбер должна составлять 45 
0
С. 
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Павлик А. В. Стан розвитку альтернативних джерел енергії та актуальність їх використання / А. В. 

Павлик // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 4. – С.7-12.                                                                             

 

                                                                                                                                          Р/968 

 

У статті розглянуто перспективи та проблеми розвитку альтернативної енергетики в Україні. Звернено 

увагу на досягнення інших країн. Розкрите питання актуальності використання альтернативних джерел 

енергії в Україні та за її межами. Виявлено проблеми впровадження альтернативних джерел енергії в 

Україні, динаміку змін «зеленого» тарифу та відсоток «зеленої» енергії. 

                                                            

                                                                     

Пашечко О. А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси / 

О. А. Пашечко // Актуальні проблеми економіки. – 2015.– № 4(166). – С. 268-275. 

 

                                                                                                                                       Р/1545 

 

У статті досліджено інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з 

біомаси. Визначено можливі позитивні наслідки використання принципів стійкого розвитку в 

біоенергетиці. Розроблено організаційно-економічні механізми інституційного забезпечення сталого 

виробництва і використовування відновлюваних джерел енергії  з біомаси.  Окреслено стимули до 

створення ринку відновних джерел енергії з біомаси. 

 

 

Перспективы использования солнечных батарей в водородной энергетике для автономного 

обеспечения тепловой энергией / Б. И. Байрачный, Г. Г. Тульский, Ю. А. Желавская   [и  др.]  // 

Відновлювана енергетика. – 2015. – № 1(40). – С. 11-14. 

 

                                                                                                                                          Р/1908 

 

Изучены особенности электросинтеза водорода в диафрагменных и мембранных электролизерах при 

использовании солнечных батарей. Рассчитаны удельные энергетические параметры солнечных батарей, 

обеспечивающие заданный режим электросинтеза водорода. Приведены данные зависимости расхода 

водорода и полученного тепла от удельной мощности солнечных батарей. Обоснована 

целесообразность использования водорода, полученного от возобновляемых источников энергии, в 

энергетике. 

 

 

Ратнер В. М. Солнечная электростанция – объект энергосистемы. Некоторые показатели солнечной 

инсоляции / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко // Электрические сети и системы. – 2014. –  № 6. – С. 17-20. 

 

                                                                                                                                          Р/1943 

 

«К сожалению, Украина поздно (только в 2010 г.) начала активно внедрять источники нетрадиционной 

энергетики.  Использование солнечной энергии является одним из перспективных направлений ее 

практического применения. Основным недостатком употребления солнечной энергии является суточная, 

сезонная цикличность и зависимость от метеофакторов. Основная проблема – аккумулирование 

электроэнергии, вырабатываемой СЭС». 

 

 

Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора / С. М. 

Хайрнасов, Б. М. Рассамакін, Є. С. Алексеїк, А. А. Анісімова // Наукові вісті Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Технічні науки. – 2014. –  № 6. – С. 42-48. 

 

                                                                                                                                          Р/1265 

 

Розглянуто конструкції алюмінієвих профільних термосифонів, призначених для використання в 

комбінованих сонячних колекторах. Комбіновані сонячні колектори дають можливість одночасно 

перетворювати сонячну енергію в теплову й електричну, при цьому підвищується ефективність сонячної 

енергетичної  установки. Наведено аналіз експериментальних досліджень робочих характеристик 

алюмінієвих профільних термосифонів. 
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Розрахунок надійності постачання енергії за умов комплексного використання геліосистем та 

вітрогенераторів / Н. Ю. Андрєєва, Н. О. Воскобойнікова, Д. Д. Зюляєв [та ін.] // Енергетика та 

електрифікація. – 2015. –  № 1. – С. 20-24. 

                                                                                                                                          Р/464 

 

Наводяться результати одночасних вимірів швидкості вітру та інсоляції на автоматизованому 

цифровому дослідницькому комплексі ЧДУ ім. П. Могили протягом 07.2013 – 10.2014. 

   Обраховуються статистичні характеристики середньодобових значень вітру та інсоляції та їх взаємних 

зв’язків.  

   Розраховується ймовірність певних рівнів забезпечення енергією для роздільного та спільного 

використання вітрових та геліосистем в залежності від можливості акумулювання енергії на інтервалах 

часу від 1 до 7 діб. 

 

 

Семенов А. Развитие мировой энергетики и украинская ветроэнергетика / А. Семенов // Электрик. – 

2015. –  № 3. – С. 20-24 

                                                                                                                                          Р/1397 

 

В статье рассматриваются основные тенденции в развитии мировой энергетики в 2014 г. и то, как эти 

тенденции отразились на развитии украинской ветроэнергетики. 

 

 

Сербій В. Огляд новітніх конструкцій обладнання для використання вітрової і сонячної енергії та 

визначення вітросонячного потенціалу / В. Сербій, Л. Рудик // Техніка і технології АПК. – 2015. –  № 3. – 

С. 16-21. 

                                                                                                                                          Р/2292 

 

У статті розглядаються результати дослідження новітніх конструкцій обладнання для використання 

вітрової та сонячної енергії, їх класифікація та визначення вітросонячного потенціалу. 

 Рис. 1 – Потенціал сонячної енергії України 

 Рис. 2 – Потенціал вітрової енергії України 

 Рис. 3 – Структурна класифікація вітроустановок 

 Рис. 4 – Вертикальний ротор з напрямним апаратом 

 Рис. 5 – Висотна вітряна турбіна 

 Рис. 6 – Вітряна турбіна Wind Harvester 

 Рис. 7 – Вертикальні турбіни Дабірі 

 Рис. 8 – Модель електростатичного вітрогенератора 

 Рис. 9 – Класифікація сонячних фотоелементів за технологією виробництва 

 Рис.10 – Класифікація сонячних панелей за виконанням 

 Рис.11 – Регіональне розташування датчиків вітру та сонця 

 Рис.12 – Графік ансамблю реалізації значень середньодобової швидкості вітру в   смт Дослідницьке 

Київської області 2014 року 

 Рис.13 –  Графік ансамблю реалізації значень середньодобового сонячного випромінювання в смт 

Дослідницьке Київської області 2014 року. 

 

 

Соколовский Ю. Б. О применении ветровых энергетических установок / Ю. Б. Соколовский, Л. Г. 

Лимонов, А.Ю. Соколовский // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015.– № 16(92). – С.7-15. 

 

                                                                                                                                          Р/1541 

 

Рассматриваются вопросы усовершенствования ветровых энергетических установок с горизонтальной и 

вертикальной осями вращения, которые могут быть использованы промышленными и бытовыми 

потребителями, как альтернативные источники энергии. Предлагаемые варианты усовершенствования 

конструкции направлены на повышение эффективности работы ветровых энергетических установок и 

улучшение экологической обстановки в зоне их применения. 
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Б 17074 

   691 
 

    Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві [Текст] : наук.-техн. зб. / Вінницький нац. 

техн. ун-т. - [Вінниця] : [УНІВЕРСУМ-Вінниця]. 

   № 2 (17). - [Вінниця], 2014. - 173 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

Моделювання процесів будівельного виробництва 

   Ратушняк Г. С., Кощеєв І. А. Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з 

сонячним колектором. – С. 120-123. 

 

 

 

Б 17162  

   339 
 

    Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / [ред. кол.: 

Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В. О. ; Львівська комерційна академія]. - Л. 

: ЛКА. 

   Вип. 17. - Л., 2014. - 207 с. : іл., табл. 

 

Зі змісту: 

 

   Тащеєв Ю. В. Фактори розвитку сонячної енергетики на підприємствах 

України. – С. 149-152. 

 

У статті розглянуто аспекти розвитку сонячної електроенергетики в 

Україні і фактори, що впливають на неї. Запропоновано підхід до дослідження даної проблематики на 

основі інтеграції трьох наук: економіки, екології  та фізики. Використання в дослідженні методологій 

трьох наук, об’єднання їх для розробки критеріїв розрахунку факторів, що впливають на розвиток сонячної 

електроенергетики, дозволяють сформувати нові методичні підходи.                       

 

  

 

Уменьшение экологического риска от загрязнения атмосферы при использовании возобновляемых 

источников энергии / Э. А. Бекиров, Д. В. Каркач, А. И. Абибулаев [и  др.]  // Відновлювана енергетика. – 

2015.– № 1(40). – С. 5-10. 

 

                                                                                                                                          Р/1908 

 

В работе рассмотрены возможности оптимизации энергоснабжения курортного города Балаклава с 

использованием возобновляемых источников энергии –- теплоэнергетических гелиосистем, работающих 

параллельно с котельными. Территорией для обеспечения поступления солнечного излучения на поверхность 

гелиоколлекторов является водный бассейн отработанного карьера.  Применение возобновляемых 

источников энергии обеспечивает экологическую  безопасность и уменьшает риск  заболеваемости в 

результате уменьшения выбросов вредных веществ при работе котельных. 

 

 

 

Хоменко В.   Of-Grid инвертор Stark 5000INV для систем автономного бесперебойного 

электропитания с использованием возобновляемых источников энергии / В. Хоменко // Электрик. – 

2015. –  № 3. – С. 12-13 

 

                                                                                                                                          Р/1397 

 

Инвертор Stark 5000INV – это интеллектуальное устройство нового поколения. Он предназначен для 

обеспечения штатного или резервного электропитания жилых и коммерческих зданий. 
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Шульман З. А. Испытания, диагностика и мониторинг головных образцов металлических опорных 

башен ветроэлектрических установок / З. А. Шульман // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 

2015. –  № 1. – С. 14-21. 

 

                                                                                                                                          Р/2170 

 

Рассматриваются вопросы создания информационно-измерительной системы для экспериментальных 

исследований, испытаний, технической диагностики и мониторинга головных образцов опорных 

металлических башен ветроэлектрических установок (ВЭУ) большой единичной мощности. В качестве 

аналога приведен разработанный автором проект оснащения оболочечной опорной башни высотой 30 м 

для ВЭУ с ветровой турбиной (ветрогенератором) мощностью 1250 кВт и вертикальной осью вращения. 

 

 

Енергозбереження 

 
 

Бубенко О. П. Адаптація зарубіжного досвіду енергозбереження в ЖКГ до умов України / О. П. 

Бубенко // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 77-84. 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті висвітлені питання зарубіжного досвіду з енергозбереження в ЖКГ.     Визначені напрямки 

реформ в ЖКГ і основи авторського підходу до реалізації заходів з енергозбереження. Підкреслена 

важливість використання в ЖКГ альтернативних джерел енергії та інноваційних проектів 

термомодернізації житлового фонду. 

 

 

Гавва О. М. Деякі підходи до мінімізації енерговитрат у піднімально-опускному пристрої 

пакетоформувальної машини / О. М. Гавва, О. О. Кохан, Л. О. Кривопляс-Володіна // Вібрації в техніці та 

технологіях. – 2014. – № 4. – С. 118-129. 

                                                                                                                                          Р/671 

 

В статті приведені результати досліджень раціональних параметрів піднімально-опускного пристрою 

пакетоформувальної машини за критерієм мінімізації витрат енергії на операцію формування 

транспортного пакета. 

 

 

Горбач М. В. Організаційно-технологічні особливості раціоналізації енергозберігаючих проектних 

рішень при реконструкції та новому будівництві / М. В. Горбач // Управління розвитком складних 

систем. – 2014.– Вип. 20, Ч. 2. – С. 21-27. 

 

                                                                                                                                          Р/2319 

 

Запропоновано інноваційні організаційно-технологічні та технічні особливості раціоналізації 

енергозберігаючих проектних рішень на етапі реконструкції та новому будівництві. Розглянуто методи 

рівня енергоефективності будівель на стадії проектування. Розроблено концептуальну модель формування 

енергоефективності будівлі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Горбач М. В.  Семантично-сітьові моделі як засіб реалізації оцінки та вибору альтернатив 

проектування будівельного виробництва на основі сучасних енергоефективних технологій / М. В. 

Горбач // Управління розвитком складних систем. – 2014.– Вип. 19, Ч. 2. – С. 38-42. 

 

                                                                                                                                          Р/2319 

 

Мета статті – використати можливості семантичних методів прийняття рішень для оновлення 

ресурсно-календарних моделей організації будівництва. 

 

 

Грунтовий теплоакумулятор з покращеними теплотехнічними характеристиками / В. В. Клименко, В. 

І. Кравченко, М. В. Личук, В. П. Солдатенко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. –  № 1. – С. 

51-57. 

                                                                                                                                          Р/335 
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 «Обмеженість запасів природних енергоресурсів в Україні призводить до необхідності пошуку 

нетрадиційних способів виробництва та збереження теплової енергії. Одним із таких способів є 

використання систем підземної акумуляції теплоти». 

 

 

Дайнего В. Применение высокомоментных энергоэффективных асинхронных двигателей с 

современными обмотками на транспорте и на объектах ЖКХ / В. Дайнего // Электрик. – 2015. –  № 1-2. 

– С. 28-31. 

                                                                                                                                          Р/1397 

 

В статье рассматриваются особенности асинхронних двигателей, повышение КПД которых достигается 

использованием особой конструкции обмотки. 

 

 

Р 352231 

   622 
 

    Добровольська, Любов Наумівна.  

    Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання вугільних шахт [Текст] : 

монографія / Л. Н. Добровольська, В. П. Розен, В. І. Волинець ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : [Луцький 

НТУ], 2014. - 152 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 115-132. 

 

У монографії розв’язано актуальну науково-прикладну задачу вдосконалення методів і засобів моніторингу 

та планування енергоефективних режимів електроспоживання вугільних шахт, що знаходить вияв у 

врахуванні технічних особливостей та технологічних показників виробництва. 

 

 

С 20729 

   62 
 

    Дубовський, Сергій Васильович.  

    Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти [Текст] : [наук. 

вид.] / С. В. Дубовський ; НАН України, Ін-т загальної енергетики. - К. : Наук. думка, 2014. - 183 с. : іл., 

табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 172-179 (174 назв.). 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Світовий ринок сполучених систем генерації електричної енергії та теплоти, стан та проблеми 

їх методологічного забезпечення. – С. 9-41. 

Розділ 2. Теоретичні засади визначення енергоємності сполучених процесів генерації. – С. 42-67. 

Розділ 3. Наукові засади енергоекономічного аналізу паротурбінних теплофікаційних установок. – С. 68-

102. 

Розділ 4. Наукові засади енергетичного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії та 

теплоти на базі газових циклів. – С. 103-124. 

Розділ 5. Теоретичні засади енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії та 

теплоти як складової електроенергетики країни. – С. 125-155. 

Додаток А. Порівняння показників теплової економічності діючих ТЕЦ ОЕС України різних ступенів 

початкового тиску. – С. 158 -171. 

 

 

Р 352345 

   66 
 

    Зубилин, Иван Георгиевич.  

    Исследование теоретических и технологических факторов ресурсосбережения углей в коксохимии 

[Текст] : монография / И. Г. Зубилин, В. И. Рудыка, А. И. Зубилина ; НАН Украины, Научно-

исследовательский центр индустриальных проблем развития. - Х. : ИД "Инжэк", 2014. - 304 с. : ил., табл. - 

(Научное издание). - Библиогр.: 301-302. 

 

 

 

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
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%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Из содержания: 

 

Часть 1. Наземная газификация малометаморфизированных углей 

Глава 1. Технологические схемы процессов газификации 

Глава 2. Расчет процессов газификации угля 

Глава 3. Моделирование процессов газификации угля 

 

Часть 2. Подземная газификация углей  – ее теоретические и технологические особенности 

Глава 4. Характеристика основных вариантов процессов газификации углей 

Глава 5. Современные достижения в теоретических и технологических исследованиях подземной 

газификации углей 

Глава 6. Основные принципы и технологическая схема газификации многопластового угольного 

месторождения 

 

Часть 3. Производство синтетических жидких топлив из углей 

Глава 7. Анализ производств синтетических жидких топлив 

Глава 8. Примеры математического моделирования и оптимизации ХТС получения синтетических жидких 

топлив 

Глава 9. Моделирование процессов на зерне катализатора синтетических жидких топлив 

Глава 10. Моделирование процессов в реакторах получения синтетических жидких топлив 

Глава 11. Математическое моделирование процессов, соответствующих получению синтетических 

жидких топлив 

Глава 12. Зарубежный опыт практического решения проблемы производства моторного топлива из угля 

 

Часть 4. Производство восстановительных газов из углей коксохимической промышленности 

Глава 13. Общая характеристика сырьевых технологических предпосылок производства 

восстановительных газов и области их применения 

Глава 14. Влияние состава конвертируемого газа и каталитической активности углеродных материалов на 

химизм процесса восстановительных газов 

Глава 15. Балансовые анализы процесса получения  восстановительных газов в УСТК - ВГ и оценка 

дополнительных ресурсов энерговосстановителей 

Глава 16. Получение синтез-газов в коксохимической промышленности для производства моторных топлив 

 Глава 17. Экологическая и технико-экономическая оценка технологий получения энергоносителей для 

черной металлургии из вторичных ресурсов 

 

Часть 5. Теоретические, технологические и практические аспекты компенсации потерь сырьевых 

ресурсов переработкой вторичных продуктов коксования углей до целевых компонентов СО и Н2 

Глава 18. Химизм процесса окислительной конверсии летучих продуктов термохимического преобразования 

углей Украины  

Глава 19. Новое научное направление в создании и усовершенствовании химических технологий для углей 

различной степени метаморфизма 

Глава 20. Моделирование окислительной конверсии коксового газа в УСТК - СГ 

Глава 21. Влияние условий конверсии на выход и качество синтез-газа. Выбор комплекса параметров 

процесса 

 

Часть 6. Преобразование теплотехнического агрегата УСТЖ в ресурсосберегающий термохимический 

реактор УСТЖ-ВГ (СГ) промышленного масштаба 

Глава 22. Последние достижения в разработках процессов конверсии углеродного сырья как основа для 

совершенствования теории и технологии УСТК 

Глава 23. Расчет термодинамики процесса паровой конверсии заданного состава летучих продуктов 

коксования 

Глава 24. Основные проблемы экологии. 

 

 

 

И себе, и людям:  Миф № 4:  бумажное производство потребляет слишком много энергии / По 

материалам ассоциации СЕРІ // Гофроиндустрия. – 2015. –  № 4. – С. 60. 

 

                                                                                                                                          Р/2030 

 

«Реальность: 
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 благодаря техническим инновациям бумажная промышленность значительно сократила объемы 

потребления энергии. 

 55% энергии, используемой в европейской бумажной промышленности, составляет биоэнергия». 

 

С 20710 

   004 
 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві [Текст] = Information Technologies in Education, 

Science and Production : зб. наук. пр. / Одеський нац. політехнічний ун-т. - О. : Наука і техніка. -  

   Вип. 3 (8). - О., 2015. - 320 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с.316-317. 

 

   Гусарев В. С., Яровой Ю. В. Исследование процессов энергосбережения в технологии машиностроения. 

– С. 158-161. 

 

Рассмотрены относительные и абсолютные показатели, которые описывают общие энергетические 

затраты производства изделия. 

 

 

Р 352461 

   66 
 

    Карвацький, Антон Янович.  

    Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання [Текст] : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закладів, які навч. за запрямом підготов. "Машинобудування" / А. Я. Карвацький ; 

Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2014. - 234 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: 229-231. 

 

Викладено основні теоретичні положення з розробки енергозберігаючих регламентів промислового 

обладнання хімічних виробництв. Розглянуто базові принципи дослідження енергоефективності 

технологічного обладнання підприємств хімічних виробництв методом математичного моделювання. 

Наведено приклади застосування математичного моделювання для розробки енергозберігаючих 

конструкцій і регламентів експлуатації конкретного промислового обладнання. 

 

 

 

Р 352510 

   658 
 

    Ковальчук, Віктор Анатолійович.  

    Теплопостачання [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які 

навч. за напрямом підготов. "Будівництво" / В. А. Ковальчук, Т. С. Мацнєва ; 

Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : 

[НУВГП], 2013. - 301 с. : іл.: 67. - Бібліогр.: с. 254-258. 

 

У посібнику наведено класифікацію і методику розрахунку теплового 

навантаження систем теплопостачання. Описано централізовані системи 

та режими їх регулювання. Розглянуто методики гідравлічного та теплового 

розрахунків мереж, їх схеми, конструкції, способи прокладання. 

 

 

 

Кошельнік О. В. Моделювання теплообмінних апаратів систем енерго- та теплопостачання 

високотемпературних технологічних установок / О. В. Кошельнік, Є. В. Хавін, В. Г. Павлова // 

Інтегровані технології та енергозбереження. – 2015. – № 1. – С. 14-21. 

                                                                                                                                          Р/1323 

 

Підвищення ефективності математичного моделювання пов’язано з розробкою універсальних 

математичних моделей, що враховують велику кількість факторів, які впливають на протікання робочих 

процесів в об’єкті. У цьому випадку більше точним є розрахунок регенеративних ТО із застосування 

чисельних методів, отриманих шляхом спільного рішення диференційних рівнянь переносу в потоках 

теплоносіїв і теплопровідності  насадки із граничними умовами третього роду. 

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%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%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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   Рішення такої системи рівнянь є досить складним математичним завданням, тому на практиці при 

розрахунках використовується ряд спрощень. Розбивка насадки з малим кроком  по висоті Δh дозволяє 

одержати досить точні зміни температури по висоті, без урахування в моделі теплового потоку у 

напрямку осі z.  Нерівномірність температури по товщині насадки враховується введенням відповідного 

коефіцієнту. В цьому випадку досить зручним з погляду практичного використання є кінцево-різницеві 

методи, за допомогою яких при великій кількості кроків можна отримати високу точність розрахунків. 

 

 

Кузнецов В. Г. Разработка научных принципов уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети 

постоянного тока путем регулирования транспортного потока / В. Г. Кузнецов, К. А. Калашников // 

Електрифікація транспорту. – 2014. –  № 8. – С. 104-109. 

 

                                                                                                                                          Р/2352 

 

Україна належить до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних 

ресурсах за рахунок власного їх видобутку менш ніж на 50%. Оскільки енергетична складова собівартості 

перевезень становить близько 20%, енергозбереження є однією з головних завдань політики Укрзалізниці. 

Зменшення втрат електроенергії в тягових мережах є одним з напрямків економії енергетичних ресурсів на 

електрифікованих ділянках. 

 

 

Курган  М. Б. Ефективність впровадження нових типів електровозів / М. Б. Курган, Н. П. Хмелевська, 

С. Ю. Байдак // Електрифікація транспорту. – 2014. –  № 8. – С. 93-98. 

                                                                                                                                          Р/2352 

 

В даній статті розглянуто питання зміни енергоємності вантажного поїзда, що рухається на різних за 

крутизною підйомів ділянках залізниці. Досліджуються умови за яких слід впроваджувати електричну тягу 

замість тепловозної, а також фективність заміни застарілого парку електровозів як змінного, так і 

постійного струму. Для досягнення мети дослідження проаналізовано парк локомотивів, які 

експлуатуються на даний час, використано математичне моделювання руху поїздів та визначено основні 

тягово-енергетичні показники для різних серій локомотивів. 

 

 

Куріс Ю. В. Особливості інноваційного розвитку енергетики на прикладі впровадження новітніх 

методів енергозбереження / Ю. В. Куріс, К. В. Михалюк, Д. Ю. Яремич // Енергетика та електрифікація. – 

2014. –  № 10. – С. 51-54. 

                                                                                                                                          Р/464 

 

«З точки зору економічної доцільності, нині існують три великі напрями енергозбереження: 

      Перший – це раціоналізація використання палива і енергії. 

      Другий напрям пов’язаний із структурною перебудовою економіки, зміною темпів розвитку 

енергоємних і менш енергоємних галузей. 

      Третій напрям, що отримав широкий розвиток в Європі і низці західних країн, на сьогодні не має 

відповідного розвитку в Україні. Він передбачає впровадження поновлюваних енергоресурсів, 

енергозбереження, процесів, апаратів і устаткування в найбільш енергоємних галузях комунального 

господарства». 

    

 

 

Р 352161 

   621.3 
 

    Кутін, Василь Михайлович.  

    Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж [Текст] : 

монографія / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко ; Вінницький нац. техн. ун-т. - 

Вінниця : ВНТУ, 2015. - 148 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 139-147. 

 

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану  

ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю 

ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільних мереж. 

Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю 

роботоздатності ізоляції відносно землі. 

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%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Маргасов Д. В. Тепловізійна діагностика і моніторинг, як критерії енергоефективності бюджетних 

будівель / Д. В. Маргасов // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 1. – С. 17-19. 

 

                                                                                                                                          Р/464 

 

«Тепловізійна діагностика і моніторинг є критеріями для створення інформаційної системи підтримки 

прийняття рішень для особи, щодо управлінських дій, замовлення комплексного енергоаудиту та ініціації 

енергоощадних проектів. Все це є особливо важливим, на даний час, коли енергоефективність будівель 

напряму пов’язана з енергетичною безпекою України». 

 

 

Перекрест А. Л. Управление энергоэффективностью учебных заведений за счет удаленного 

мониторинга и программного регулирования теплопотребления их зданий / А. Л. Перекрест // 

Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 1. – С. 30-34. 

 

                                                                                                                                          Р/464 

   

 «…с учетом особенностей функционирования зданий учебных заведений и основного вклада затрат на их 

теплоснабжение актуальными являются вопросы исследования особенностей работы систем 

отопления и создания программно-технических решений для уменьшения их теплопотребления  при 

выполнении  санитарно-гигиенических требований». 

 

 

Полякова О. В. Особливості впровадження систем енергозбереження та інтелектуального керування 

житловим середовищем в Україні / О. В. Полякова, О. О. Сафронова // Енергетика та електрифікація. – 

2015. –  № 1. – С. 25-29. 

                                                                                                                                          Р/464 

 

Мета. Розглянуто тенденції впровадження та перспективи розвитку систем інтелектуального керування 

житловим середовищем на території України в контексті проблеми енергозбереження. 

Практична значимість. Виявлено основні проблеми розвитку напрямку автоматизації середовища житла в 

Україні та запропоновані шляхи їх вирішення; узагальнено основні поняття щодо складових системи 

«розумний будинок», розглянуті її переваги над звичайними системами енергопостачання. 

 

Р 352087 

   621.3 
 

    Прецизионные системы энергосберегающего автоматического регулирования турбогенераторных 

установок электрических станций [Текст] : [монография] / Г. И. Канюк, Е. Н. Близниченко, А. Ю. Мезеря 

[и др.] ; Украинская инженерно-педагогическая акад. - Х. : [Точка], 2015. - 126 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 

108-124. 

 

В монографии описаны  исследования и разработки научно-технических и нормативных методов и средств 

улучшения показателей качества вырабатываемой турбогенераторными установками 

электростанций и доведение их до уровня действующих международных стандартов. 

   В работе рассмотрены вопросы разработки и внедрения новых эффективных технических решений, 

существенно уменьшают все виды стратегических и динамических погрешностей и, тем самым, 

повышают точность регулирования и качество производимой электроэнергии. 

 

 

Радченко Р. Н. Усовершенствованный когенерационный  газопоршневой модуль тригенерационной 

установки автономного энергообеспечения / Р. Н. Радченко, А. В. Остапенко, А. А. Лехмус // 

Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. - № 2(119). – С. 104-107. 

                                                                                                                                          Р/ 1800 

 

Проанализирована эффективность тригенерационной установки на базе когенерационных газопоршневых 

модулей JMS GE Jenbacher для автономного энергообеспечения ООО «Сандора» - Pepsico Ukraine» 

(Николавская область). Предложена усовершенствованная двухпоточная система подачи обратного 

теплоносителя в когенерационные модули двигателей: с температурой выше 70
0 

С непосредственно в 

утилизационный котел, а с температурой 70
0 

С и ниже – к узлам охлаждения двигателя, что 

обеспечивает возрастание коэффициента трансформации тепла и холодопроизводительности на 

10…12% по сравнению с традиционной однопоточной. 
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 Саленко Ю. С. Разработка вибромеханического бетоносмесителя принудительного действия  / Ю. С. 

Саленко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2015. – Вип. 1(29). – С. 59-65. 

 

                                                                                                                                          Р/2233 

 

Использование предлагаэмого бетоносмесителя позволяет практически вдвое снизить установленную 

мощность электропривода и втрое  уменьшить энергоѐмкость процесса приготовления бетонних смесей. 

 

 

Семѐнов А. Светодиодное освещение для зданий и улиц / А. Семѐнов // Электрик. – 2015. –  № 1-2. – С. 

18-22. 

                                                                                                                                          Р/1397 

 

В статье рассказывается об особенностях современных светодиодных технологий, помогающих 

уменьшить затраты электроэнергии на освещение, а также о «подводных камнях» таких решений. 

 

Система чинників формування факторного простору й процес споживання електричної енергії 

залізорудними підприємствами / О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, А. М. Ялова, М. А. Віннік // Електромеханічні 

і енергозберігаючі системи. – 2015. – Вип. 1(29). – С. 110-117. 

                                                                                                                                          Р/2233 

 

Наведено результати досліджень споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з 

підземним способом видобутку залізняку. Приведено структуру енергоспоживання, встановлено, що 

основним видом споживання енергії є електрична. Обґрунтовано необхідність управління процесом 

електроспоживання та планування обсягів споживання енергії підприємствами. Запропоновано 

обґрунтовану для реалізації  методику ефективного керування процесом електроспоживання залізорудних 

виробництв із підземними видами робіт, яка передбачає покрокову реалізацію цього процесу, а також дає 

можливість ефективно планувати діяльність підприємства. 

 

 

Скрильнік К. Ю. Аналіз технологій для підвищення ефективності роботи системи збору газу / К. Ю. 

Скрильнік, Мухаммед Галеб Насер-Аль Шаммар, А. П. Кримов // Інтегровані технології та 

енергозбереження.  –  2015. –  № 1. – С. 7-13. 

                                                                                                                                          Р/1323 

 

Проведено аналіз експериментальних даних ефективності роботи окремих дільниць промислових 

газопроводів, в частині транспортування газу з родовищ України, збору й видобутку газу (шлейфів 

свердловин).  

 

 

Слисаренко А. А., Андреева Т. А. Новые возможности программного обеспечения по расчету сквозной 

энергоемкости металлургической продукции и анализу причин изменения расхода энергоресурсов        
/ А. А. Слисаренко, Т. А. Андреева // Экология и промышленность. – 2015. –  № 1. – С. 14-19.  

 

                                                                                                                                          Р/1911 

 

Приведено описание новых возможностей разработанного ГП «УкрНТЦ» «Энергосталь» комплекса 

программ по анализу использования топливно-энергетических ресурсов на основе расчета сквозной 

заводской энергоемкости металлургической продукции. Показана актуальность применения этого 

программного обеспечения на металлургических предприятиях. Рассмотрены варианты использования 

получаемой аналитической информации. 

 

 

Стасюк О. І. Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і технологій 

інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і енергозбереження 

залізниць / О. І. Стасюк, Л. Л. Гончарова, В. Ф. Максимчук // Інформаційно-керуючі системи на 

залізничному транспорті. – 2015. – № 1.– С. 3-9. 

                                                                                                                                          Р/960 

 

Розглянуті питання синтезу розподілених комп’ютерних мереж для проведення ковзкого безперервного 

моніторингу швидкоплинних технологічних процесів постачання електроенергії залізничному транспорту, 
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організації єдиного простору первинної інформації для проведення оптимізації електроспоживання, 

мінімізації втрат, організації енергозберігаючих технологій і покращення рівня безпеки руху потягів.  

 

 

   

Б 17110 

    669 
 

    Сучасні проблеми металургії [Текст] : наук. вісті / Нац. металург. акад. 

України. - Д. : [НМетАУ]. 

   № 17. - Д., 2014. - 124 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Євтушенко Г. Л., Михальов О. І., Кузнецов В. І. Системна модель для 

багатокритеріального аналізу технологій використання енергетичних 

ресурсів металургійного виробництва. – С. 50-65. 

 

Запропонована загальна концепція системної моделі, заснована на об’єднанні 

методів багатокритеріального аналізу та пошукової оптимізації у вирішенні проблем раціонального 

використання вторинних енергетичних ресурсів металургійного виробництва. 

 

Б 17074 

   691 
 

    Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві [Текст] : наук.-техн. зб. / Вінницький нац. 

техн. ун-т. - [Вінниця] : [УНІВЕРСУМ-Вінниця]. 

   № 2 (17). - [Вінниця], 2014. - 173 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Енергозбереження в будівництві 

   Шаповал С. П., Венгрин І. І. Аспекти використання традиційних та нетрадиційних джерел енергії на 

території України. – С. 155-160. 

   Назаренко І. А., Луай М. Ф. Вентиляційні гази як додаткове джерело рекуперації тепла. – С. 161-164. 

   Пона О. М. Вплив прозорого покриття на ефективність геліопокрівлі. – С. 165-168. 

   Назаренко О. М., Дружко І. В. Система «норма» – один з шляхів енергозбереження на комунальних 

підприємствах. – С. 169-172. 

 

Б 17113 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний 

економічний інститут Мінекономрозвитку. - К. : [СПД Сердюк В. Л.]. 

   № 1 (164). - К., 2015. - 167 с. : рис., табл. 

Зі змісту: 

 

   Мамалига В. М., Мамалига Г. В.   Програма енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього 

вирішення. – С. 128-133. 

 

У роботі наведено аналіз ситуації з розроблення програм енергозбереження на макро- та мікрорівні. 

Представлено також рекомендації щодо розроблення програм енергозбереження на всіх рівнях. 

 

 

Халатов А. А. Перспективы снижения выбросов  теплоты за газотурбинными приводами украинской 

газотранспортной системы / А. А. Халатов, А. С. Коваленко // Промышленная теплотехника. – 2015. – 

Т.37, № 2. – С. 48-58. 

                                                                                                                                          Р/517 

 

Приведены результаты анализа возможностей утилизации теплоты газов, выходящих из 

газотурбинного привода газотранспортной системы Украины. 
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Хан Т. Ф. Енергозбереження на машинобудівному підприємстві / Т. Ф. Хан // Вчені записки 

Харківського інституту управління. Серія: Наука і практика управління. – 2015. – Вип. 38. – С. 89-94. 

 

                                                                                                                                          Р/1776 

 

У роботі обґрунтовані сучасні тенденції енергозбереження, засновані на науковому підході та 

запропоновано сценарії забезпечення енергоефективності  в машинобудівельній галузі.  

 

 

Энергоэффективное производство в Украине: Интервью с Русланом Бортником –  начальником 

электротехнического цеха пивоваренной компании «Карлсберг Украина»  // Мир автоматизации. – 2015. – № 

1-2. – С. 6-8. 

                                                                                                                                          Р/2214 

 

 « В нашей стране движение в сторону энергоэффективных технологий и производства началось только 

недавно. Поэтому использование опыта Германии и его промышленного лидера – компании Simens, в 

вопросах повышения эффективности производства может быть очень полезно для нашей страны, 

особенно в условиях экономического кризиса». 


